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Resumo 

 

Este trabalho se trata dos desafios encontrados pela Educação do Campo e pela Pedagogia da 
Alternância, tendo como campo empírico o centro de formação familiar por alternância de 
Pinheiros- CEFFAP, localizado no extremo norte do estado do Espírito Santo. A pesquisa traz 
uma análise do processo em que o CEFFAP se encontra diante dos desafios em acompanhar a 
dinâmica da sociedade, principalmente aos relacionados aos impactos da relação campo/cidade 
impostos pelo desenvolvimento do capitalismo no campo. Analisamos o processo de 
desterritorialização do campesinato e seu assalariamento no campo. Surgindo, assim, o desafio 
em fazer a formação destes sujeitos que nascem da contradição do capitalismo no campo. 
Sujeitos que agora se adéquam a realidade da cidade, da urbanização e continuam mantendo 
relações com o campo, mas apenas como assalariados. Em torno desta realidade abordaremos o 
papel fundamental da Educação do Campo e a necessidade de aprofundamento e superação dos 
limites postos a esta ferramenta de transformação social, tendo a Pedagogia da Alternância como 
estratégia pedagógica, necessária e imprescindível na superação revolucionaria, do mito 
ideológico da separação campo/cidade. Esta pesquisa tem como objetivo, contribuir para reflexão 
e análise da realidade em que a CEFFAP está inserida e analisar as transformações que causaram 
a desterritorialização do campesinato e os desafios que dificultam a realização do método da 
Pedagogia da Alternância na escola. As informações contidas neste trabalho, foram adquiridas 
através de trabalho de campo, com varias entrevistas com estudantes, educadores e familiares dos 
estudantes, convivência cotidiana com os/as estudantes dentro e fora da sala de aula, dados da 
secretaria da CEFFAP, do IBGE, Sindicato dos trabalhadores rurais de Pinheiros e pesquisa 
bibliográfica. Como resultado dessa pesquisa, concluímos que as transformações ocorridas na 
realidade do CEFFA em relação à diminuição do número de estudantes e o aumento de 
estudantes cuja mão de obra da família é assalariada, é conseqüência principalmente do 
desenvolvimento do capitalismo no campo representado pela monocultura da cana-de-açúcar. A 
educação do campo contribui na reprodução do campesinato, porem deve ser repensada sua 
estratégia pois é necessário levar em conta e se adaptar a realidade tanto da cidade, quanto de 
outras realidades como quilombolas, ribeirinhas, indígenas etc.  O campesinato existe como 
realidade dinâmica, em movimento e sujeito a transformações. É preciso ter o cuidado de 
interpretar coletivamente estes novos processos e faces que revelam o sujeito transformador. 

 

Palavras chaves: Educação do Campo, Pedagogia da Alternância, campo/cidade, 
campesinato, assalariados do campo. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo tratase de los desafíos encontrados por la Educación del Campo y por la Pedagogía 
de la Alternancia, tuvo como campo empírico el centro de formación familiar por alternancia de 
Pinheiros – CEFFAP, localizado en la provincia de Espirito Santo. La pesquisa trae una análisis 
del proceso en que el CEFFAP se encuentra frente a los desafíos en acompañar la dinámica de la 
sociedad, principalmente a los relacionados a los impactos de la relación campo/ciudad, imposto 
por el desarrollo del capitalismo en el campo. Analizamos el proceso de la desterritorializacion 
del campesinato y su transformación en asalariado en el campo. Surgiendo así, el desafío en hacer 
la formación de estos sujetos que nascen de la contradicción del capitalismo en el campo. Sujetos 
que ahora se adecuan a la realidad de la ciudad, de la urbanización e siguen manteniendo 
relaciones con el campo, pero apenas como asalariados. En torno de esta realidad abordamos el 
papel fundamental de la Educación del Campo y la necesidad del aprofundamiento y superación 
de los límites puestos a esta herramienta de transformación social, trayendo la Pedagogía de la 
Alternancia como estrategia pedagógica, necesaria y imprescindible en la superación 
revolucionaria, del mito ideológico de la separación campo/ciudad. Esta pesquisa tiene como 
objetivo, la contribución en la reflexión y análisis de la realidad en que el CEFFAP está inserido 
y analizar las transformaciones que causaron la desterritorializacion del campesinato y los 
desafíos que dificultan la realización del método de la pedagogía de la alternancia. Las 
informaciones presentes en este trabajo, fueron adquiridas través del trabajo a campo, con 
entrevistas con los/las estudiantes, educadores y familiares de los estudiantes, convivencia 
cotidiana con los estudiantes dentro y fuera del aula, dados de la secretaria del CEFFAP, del 
IBGE, sindicato de los trabajadores rurales de Pinheiros y pesquis bibliográfica. Como resultado 
de esta pesquisa, concluimos que las transformaciones ocurridas en la realidad del CEFFAP en 
relación a la diminución del número de estudiantes y el aumento de estudiantes que la mano de 
obra de familia es asalariada, es consecuencia principalmente del desarrollo del capitalismo en el 
campo, representado por el monocultivo de la caña de azúcar. La Educación del Campo 
contribuye en la reproducción del campesinato, aun debe ser repensada su estrategia, pues es 
necesario llevar en cuenta y se adaptar a la realidad de la ciudad, de las comunidades negras, 
indígenas etc. El campesinato existe como realidad dinámica, en movimiento y sujetado a 
transformaciones. Es preciso el cuidado de interpretar colectivamente estos nuevos procesos y 
caras que se revelan el sujeto transformador.                

Palabras claves: Educación del Campo, Pedagogía de la Alternancia, Campo/Ciudad, 
Campesinato, asalariados del campo. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
 

This paper seeks to analyze the process in which the Training Center for Family 

Switching Pinheiros - CEFFAP is facing towards the challenge in monitoring the dynamics of 

society, especially those related to the impacts of the rural / urban relationship. Emphasizing the 

changes typically occurred by the process of capitalist development in the countryside, resulting 

in the dispossession of the peasantry. Emerging from that, the challenge of making the training of 

these individuals who are born of the contradiction of capitalism in the countryside. Campesinos 

who now fit in the reality of the city, urbanization, and continue to maintain relationships with 

the field, but only as employees. Workers who have only labor power to sell. We will analyze the 

process of expansion of sugar cane in the region and the city of Pinheiros, rearranging the space, 

defragmenting the territory and destroying the peasantry, and, as a consequence, creating forms 

of resistance and denial. Around this reality, we will discuss the fundamental role played by 

education, (the Rural Education) and the need to overcome the limits placed on this tool of social 

transformation, having the Pedagogy of Alternation as a pedagogical strategy, necessary and 

indispensable for the revolutionary overcoming of the ideological myth of the separation rural / 

urban, countryside / city. 

 

Keywords: Education for the Countryside, Pedagogy of Alternation, rural / urban, peasants, 

Agricultural workers 
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Introdução 

Construída a partir das insatisfações de camponeses e de camponesas com o modelo 

convencional e, basicamente urbano, imposto às escolas do campo, o Centro de Educação 

Familiar de Formação por Alternância de Pinheiros - CEFFAP vem construindo uma proposta de 

Educação do Campo que fortaleça a autonomia da família e da comunidade no processo de 

educação. Uma formação de sujeitos críticos capazes de analisar, refletir e agir na sua realidade. 

Uma educação que não separa o mundo da família, do trabalho e da comunidade, do mundo da 

escola, estabelecendo uma unidade dialética através do método da Pedagogia da Alternância. 

 Fizemos neste trabalho uma análise do processo em que a CEFFAP se encontra diante 

dos desafios em acompanhar a dinâmica da sociedade, principalmente aos relacionados aos 

impactos da relação campo/cidade. Enfatizando as transformações ocorridas tipicamente pelo 

processo de desenvolvimento do capitalismo no campo, tendo como conseqüência a 

desterritorialização do campesinato. Surgindo, assim, o desafio em fazer a formação destes 

sujeitos que nascem da contradição do capitalismo no campo. Campesinos que agora se adéquam 

a realidade da cidade, da urbanização e continuam mantendo relações com o campo, mas apenas 

como assalariados. Proletários que tem apenas a força de trabalho para vender.  

Atualmente, o CEFFAP é formado de estudantes camponeses que ainda mantêm 

relações diretas com a terra, com o trabalho familiar, e a produção para subsistência e comércio, 

por isso encontra condições favoráveis para por em prática técnicas e conteúdos abordados na 

escola. Entretanto, ao lado destes camponeses territorializados temos estudantes que vivem na 

cidade, num contexto em que a família vende sua força de trabalho para o capital como 

assalariados para o agronegócio ou no setor informal urbano, limitando a convivência familiar no 

dia-a-dia, limitando o acompanhamento do estudante e de por em prática os conteúdos e técnicas 

abordados na escola. Em fim, trataremos no desenrolar deste trabalho de pesquisa, a análise 

destes processos sócio-territoriais que compõem a dinâmica da área de abrangência do CEFFAP, 

bem como dos desafios políticos pedagógicos que se configuram na sua dinâmica cotidiana.  
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1 - A Questão Agrária atual do município de Pinheiros – ES  

 

É importante antes de iniciar este texto, deixar claro, nosso posicionamento em relação à 

conflitualidade dos paradigmas que interpretam o campo na atualidade. Defendemos o debate a 

respeito da questão agrária, que se desenvolve a partir do principio da superação. Nesta 

perspectiva, se encontra a luta contra o capitalismo e o desafio da construção de alternativas e 

experiências de superação deste sistema para além do capital, comprometidos com a 

transformação da sociedade e na emancimapação do ser humano. Concordando com Fernandes; 

Welch e Gonçalves: 

 

O paradigma da questão agrária prioriza as lutas de classes para explicar as 
disputas territoriais, os modelos de desenvolvimento e suas conflitualidades. 
Sendo a questão agrária um problema estrutural, a luta contra o capitalismo é a 
perspectiva de construção de outra sociedade. [...]. (2010, p. 3). 

 

Em outra ótica se encontra o debate a respeito do capitalismo agrário, que vem sendo 

desenvolvido e defendido a partir do princípio e valores do sistema capitalista, fortemente ligado 

ao agronegócio formado pelas grandes transnacionais, o capital financeiro e os grandes 

proprietários de terra. Neste paradigma, 

 

[...] a produção de desigualdades também é explicada como um problema 
conjuntural do capitalismo e que poderia ser superado por meio de políticas que 
possibilitem a “integração” do campesinato ou “agricultor de base familiar” ao 
mercado capitalista. Esta “integração” seria necessária porque o campesinato 
compõe uma estrutura incompleta e necessita do mercado capitalista para se 
desenvolver. Nesta lógica, campesinato e capital “interagem” [...]. Esse processo 
é explicado pelo paradigma do capitalismo agrário que prioriza as políticas 
sociais para aproximar relações entre a produção capitalista e a produção 
familiar (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2010, p. 3). 

 

Assim, com tais posicionamentos expostos, é de fato importante reafirmar a importância 

de ambos na construção da história. Propomos, neste processo de construção da história ser, nós 

mesmos, os protagonistas da nossa realidade. Sendo assim, da própria história.  

A usurpação do ser humano, do seu direito ao território, de onde constrói sua existência, 

é uma ação destruidora do homem, como vem fazendo o capital, ao expropriar as comunidades: 

de suas propriedades, aldeias, quilombos e outros tantos nomes usados pelos diferentes povos 
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para denominar seus territórios. Desapropriando de forma violenta, transformando relações 

humanas desenvolvidas ao longo da história por gerações, forjando outra cultura fundamentada 

predominantemente no lucro, no consumismo e no individualismo. 

 

1.1 - Processo de expansão da monocultura da cana-de-açúcar, desterritorialização do 
campesinato e o crescimento de assalariados do campo. 
 

A região norte do Espírito Santo é marcada pelo predomínio de monoculturas na 

exploração da terra, fato que se intensificou no final da década de 1970 e início da década de 

1980. Primeiramente, com a expulsão dos camponeses, índios e quilombolas de seus territórios, 

para a expansão da exploração de madeira e das fazendas de criação de gado, cultivo de 

eucalipto, café e, intensificadamente nos últimos anos, a cana-de-açúcar, desestruturando, 

desorganizando e reorganizando os diversos territórios. 

Antes de dar o próximo passo nesta análise da questão agrária do município de 

Pinheiros, é importante apresentar algumas compreensões do conceito de território. Para iniciar 

esta reflexão partimos do espaço, pois é no espaço que o território é formado através das relações 

sociais de poder dentro do espaço, territorializando o espaço conformando diversos territórios. 

Neste sentido, Raffestin nos dá uma grande contribuição na compreensão deste conceito: 

 

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por 
um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 
representação), o ator "territorializa" o espaço. Lefebvre mostra muito bem 
como é o mecanismo para passar do espaço ao território: "A produção de um 
espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado, transformado 
pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam: rodovias, canais, estradas de 
ferro, circuitos comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas etc.". O 
território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 
energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo 
poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os homens 
constroem para si. (1993, p.50) 

 
Para contribuir neste debate, Haesbaert traz uma reflexão da produção do território numa 

dimensão também cultural, apropriação simbólica, e não somente na dimensão política e 

econômica: 
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Podemos então sintetizar afirmando que território é o produto de uma relação 
desigual de forças, envolvendo o domínio ou o controle político econômico do 
espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados 
ora desconectados e contraditoriamente articulados. Esta relação varia muito, 
por exemplo, conforme as classes sociais os grupos territoriais e as escalas 
geográficas que estivermos analisando. (2005, p. 121) 

 
Concebemos o território como espaço de construção da vida do homem e da mulher, da 

natureza em sua multidimensionalidade. Esta condição só é compreendida pela relação social, 

política, econômica, cultural e espiritual, isso acontece em um espaço, material e imaterial, 

entendendo que um, é a subjetivação e objetivação do outro, dialeticamente se criam e recriam.  

O território é o espaço onde acontece o formato, a ação e ideologia de diferentes 

relações sociais presentes na realidade. O sistema capitalista se constrói ideologicamente baseado 

na exploração dos meios de produção, das riquezas naturais e do próprio ser humano num 

processo predatório, inclusive do próprio sistema e do homem. Impõem uma homogeneização 

das relações sociais, com o consumo de sua produção, da competição, do lucro e da acumulação 

de riqueza como pilares. 

Durante a fase de intensificação da ocupação pelas monoculturas que geraram conflitos 

no campo na região Norte do Espírito Santo, no município de Pinheiros, muitas famílias 

permaneceram na terra, porém, no território do agronegócio, vendendo sua força de trabalho, 

numa relação de parceria, na forma de vaqueiro, meeiro etc. Tinha na terra a possibilidade de 

criar seus filhos, trabalhar com a família ou até cultivar, mesmo que em uma pequena e restrita 

proporção de terra. Com o monocultivo da cana-de-açúcar, a permanência no campo é ameaçada, 

pois é exigida no território do agronegócio a ausência de pessoas vivendo no campo, substituídas 

pela monocultura e o trabalho mecanizado, expulsando comunidades inteiras para a cidade, 

criando, já neste período, uma população camponesa desterritorializada.  

Segundo Montenegro e Thomaz Junior: 

 

A introdução no campo, a partir da década de 1970, de sistemas de produção 
altamente intensivos em capital (mecanização, insumos químicos, melhoramento 
genético das sementes) desestruturou uma grande parte dos pequenos produtores 
incapazes de se incorporar às exigências da nova matriz produtiva. Hoje, a 
expropriação, expulsão e exclusão continuam marcando a situação dos 
trabalhadores rurais em todo o país. Nem o êxodo rural, que reduziu 
intensamente no passado o contingente de egressos do campo, nem a introdução 
de outras atividades no meio rural (industriais e de serviços), consegue aliviar a 
crise estrutural que recobre o trabalho no meio rural. (2009, p. 78.) 
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No interior do município de Pinheiros na década de 1980, ao entorno das grandes 

fazendas e latifúndios formados gradativamente, resistia uma pequena parcela de camponeses que 

viviam em seus territórios, mantendo sua base alimentícia e comercial na produção de mandioca, 

milho e feijão, sofrendo uma forte pressão das fazendas e das monoculturas que cercavam, por 

exemplo, as comunidades: São José do Jundiá, 15 de Maio, Brunelle etc. Como explica Matos:  

 
Um dos períodos mais prósperos de Pinheiros foi durante o ciclo da farinha, na 
década de 70, quando o município chegou a ter 76 farinheiras em pleno 
funcionamento, exportando a produção para vários estados do Brasil. A 
produção de farinha e o cultivo de mandioca perderam força na década de 80 
com a retirada dos subsídios do Governo Federal para a agricultura. (2008. p.26) 
 

Neste sentido, segundo as investigações de Konoski: 

 

As serrarias que beneficiaram a madeira da região e que deram impulso ao 
desenvolvimento do município migraram para outras regiões do país, em 
especial, para região Norte, e começava um novo ciclo econômico, o da 
mandioca, que teve início nos anos 70 e se estendeu a meados dos anos 80, 
quando Pinheiros se torna o maior produtor do estado e do Brasil, sendo os 
pequenos agricultores responsáveis por toda essa produção. Comparando com 
outros municipios nessa época, detinha uma grande quantidade de pequenos 
agricultores que cultivavam a mandioca e outras culturas de subsistência, como 
pequenos animais e criação de bovino. (2008, p. 48). 
 

No quadro 01, verificamos que com o modelo capitalista de produção do agronegócio no 

município de Pinheiros houve uma diminuição de lavouras temporárias destinadas a produzir 

alimentos como feijão, milho, mandioca, verduras, etc.: 

 

Tabela 01 – Área colhida em hectares de culturas permanentes e temporarias 1990 a 2006 
Área colhida em hectares 

Tipo de lavoura 1990 2000 2006 

Lavoura permanente 6.270 7.468 11.744 

Lavoura temporária 13.800 5.560 8.438 

Total 20.070 13.028 20.182 

Fonte: IBGE/PAM, 2009. 

 

Com o declínio da agricultura camponesa provocado pelo desenvolvimento do 

agronegócio no norte do estado, é marcante o aumento da produção de cana-de-açúcar na ragião, 
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influenciado principalmente pela implantação da usina Destilaria Itaunas S/A-DISA, em 

Conceição da Barra, município vizinho de Pinheiros. 

O quadro 02 nos evidência o aumento das áreas plantadas de cana-de-açúcar no 

município: 

 
Tabela 02 – Evolução da ocupação da área por culturas e a produção por toneladas 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE e Fundação Jones Santos Neves, 2009. 

 

No quadro 03 observamos já no ano de 2004 o posicionamento superior em área 

plantada da cana de açúcar em relação a outras culturas tradicionais do município: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturas  1991 1996 1998 2006 2009 

 Área/ha. Prod./Ton. Área/ha. Prod./Ton Área/ha. Prod./Ton. Área/ha. Prod./Ton. Área/ha. Prod./Ton. 

Feijão 7.200 12.500 300 - 700 1.344 300 540 700 1290 

Milho  3.900 21.720 300 - 550 1.705 300 1.080 200 720 

Café 5.000 4.500 - - 4.200 13.440 7.300 17.520 10.500 23.940 

Mandioca 3.500 63.000 2.200 - 2.100 29.400 2.220 44.000 1.500 22.500 

Mamão 1550 75.00 2.200 - 2.100 101.613 3.650 438.000 2.500 262.500 

Cana-de-

açucar 

1.500 105.000 5.620 - 4.150 207.500 5.620 393.000 9.000 630.000 
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Tabela 03 - Produção Vegetal – 2004 

Exploração Área 
plantada 
(ha) 

Área 
colhida 
(ha) 

Produção Unidade Rendimento 
médio 

Unidade 

Abacaxi 12 6 210 1.000 
Frutos 

35.000,00 frutos/ha 

Abobora 170 170 2.040 Tonelada 12,00 t/ha 
Banana 50 30 450 Tonelada 15,00 t/ha 
Borracha 147 0 0 Tonelada 0,00 t/ha 
Café-conilon 7.500 6500 260 1.000 Sacas 40,00 sacas/ha 
Cana-de-
açúcar 

6.000 6000 540.000 Tonelada 90,00 t/ha 

Coco 600 500 8.000 1.000 
Frutos 

16.000,00 frutos/ha 

Feijão 
1°safra 

400 400 768 Tonelada 1,92 t/ha 

Feijão 
2°safra 

50 50 90 Tonelada 1,80 t/ha 

Floresta 
plantada 

2.379 540 107 Tonelada 198,15 m³/ha 

Goiaba 6 6 240 Tonelada 40,00 t/ha 
Graviola 5 3 90 Tonelada 30,00 t/ha 
Limão 140 140 3.500 Tonelada 25,00 t/ha 
Macadamia 8 0 0 Tonelada 0,00 t/ha 
Mamão 3.600 3600 360.000 Tonelada 100,00 t/ha 
Mandioca 3.00 2200 39.600 Tonelada 18,00 t/ha 
Maracujá 230 230 10.350 Tonelada 45,00 t/ha 
Milho 300 300 540 Tonelada 1,80 t/ha 
Pimenta-do-
reino 

20 20 80 Tonelada 4,00 t/ha 

Quiabo 4 4 120 Tonelada 30,00 t/ha 
Tomate 15 15 1.200 Tonelada 80,00 t/ha 

Fonte: GCEA/ES - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. 2009 

 

Com o avanço da migração da população do campo para a cidade, aumentando e 

desenvolvendo a malha urbana do município, há também uma forte imposição por parte dos 

meios de comunicação, transporte, comercialização, a favor do capital, da cultura urbana e a 

desvalorização do campo.  

Para fortalecer o comércio liberal agro-exportador e a política do capital apoiado 

fortemente pelo Estado, a cana-de-açúcar e o eucalipto fixam e se expandem de forma acelerada, 

e se territorializam em grande parte do território camponês, expulsando-os para a cidade, negando 

a existência de pessoas morando no campo. Como vemos no quadro 04 abaixo: 
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Tabela 04 – População do campo e cidade e o número de trabalhadores assalariados entre 2000 e 
2010 
População 
total 2000 

População 
total 2010 

 População 
do campo 
2000 

População 
do campo 
2010 

População 
da cidade 
2000 

População 
da cidade 
2010 

Assalariados 
do campo, que 
moram na 
cidade. 2000 

Assalariados 
do campo, 
que moram 
na cidade. 
2010  

21.320 23.891 
hab. 

 5.177hab.  18.714 
hab. 

1.500 hab. 3.440 hab. 

Fonte: Sindicato dos trabalhadores rurais de Pinheiros ANO e IBGE 2009 
 

A territorialização da cana-de-açúcar é de interesse não somente das grandes empresas, 

mas também do setor financeiro e dos grandes proprietários de terra, e essa investida é controlada 

e organizada pelo Estado, desorganizando os territórios sem nenhuma responsabilidade social e 

moral. Como podemos ver nos mapas 01 e 02 a seguir, ilustrando o planejamento dos 

investimentos por microrregião do estado:  
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Mapa 01 - Investimentos previstos por setor entre 2002-2017 e microrregiões do Espírito Santo 

 

Fonte: UniGEO – IJSN – CEE. 2009 
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Mapa 02 - Investimentos previstos por setor entre 2002-2017 e microrregiões do Espírito Santo 

 

Fonte: UniGEO – IJSN – CEE 2009 
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Vejamos nos quadros 03 e 04, o interesse do Estado, no desenvolvimento do 

agronegócio da cana-de-açúcar, na região do Extremo Norte do Estado, onde se localiza o 

município de Pinheiros: 

 

Tabela 05 - Investimentos Previstos 2007-2012, PIB 2005 e Principais Atividades – ES 
Microrregião Invest. 

Previstos 2007 
(R$ mil) 

% PIB 2005 
(R$ mil) 

%2 Principais atividades 

Região 
Metropolitana 

18.725.600 33,8 29.792.898 63,1 Mineração, construção civil, logística, 
siderurgia, energia elétrica e gás. 

Pólo Linhares 10.413.200 18,8 4.518.877 9,6 Atividade petrolífera, indústria naval, 
infra-estrutura e silvicultura. 

Metrópole 
Expandida Sul 

18.296.900 33,0 2.133.899 4,5 Siderurgia, atividade petrolífera e 
mineração. 

Sudoeste 
Serrana 

507.200 0,9 873.856 1,9 Geração de energia elétrica, produção de 
bebidas e agricultura. 

Central Serrana 38.200 0,1 843.955 1,8 Infraestrutura rodoviária. 

Litoral Norte 2.710.800 4,9 1.671.054 3,5 Atividade petrolífera e geração de energia 
elétrica. 

Extremo Norte 578.600 1,0 668.639 1,4 Indústria sulcroalcoleira e construção civil 
(habitação). 

Pólo Colatina 777.200 1,4 1.474.137 3,1 Fabricação de produtos alimentícios, 
bebidas e combustível; Infraestrutura 
(transporte, energia e telecomunicações). 

Noroeste I 36.500 0,1 583.416 1,2 Distribuição de gás, extração e 
beneficiamento de rochas ornamentais. 

Noroeste II 175.300 0,3 857.293 1,8 Beneficiamento de rochas ornamentais, 
energia elétrica e infra-estrutura 
rodoviária. 

Pólo Cachoeiro 3.073.400 5,5 2.924.182 6,2 Atividade petrolífera, transporte 
ferroviário e energia elétrica (geração e 
distribuição). 

Caparaó 105.100 0,2 848.708 1,8 Energia elétrica (geração) e silvicultura. 

Espírito Santo 55.438.000 100,0 47.190.914 100,0   

Fonte: IBGE, Geres/ Bandes, Invest-ES, Seama/ Iema, diversas empresas, jornais e revistas 

Elaboração: IJSN – Coordenação de 
Estudos Econômicos. 2009 
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Tabela 06 - Investimentos Previstos 2007-2012, PIB 2005 e Principais Atividades - ES - Extremo 
Norte 

CNAE Classificação Milhões R$ % 

23 Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis nucleares e produção de álcool 

571,1 98,7 

45 Construção  5,3 0,9 

15 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 1,2 0,2 

05 Pesca aqüicultura e serviços relacionados  1,0 0,2 

Fonte: Geres/ Bandes, Invest-ES, Seama/ Iema, diversas empresas, jornais e revistas  

Elaboração: IJSN – Coordenação de Estudos Econômicos. 2009   

 

Estes sujeitos desterritorializados, sem terra, não morando mais em seu território, voltam 

ao campo e se subordinam ao agronegócio como assalariados, principalmente na cana-de-açúcar. 

Ao vender sua mão-de-obra para o agronegócio, seu contato com a terra, seu trabalho, é de forma 

assalariada, ou seja, recebendo um salário apenas, pelo seu trabalho ou quantidade de horas 

trabalhadas. Sua ação continua sendo com a terra, ele sobrevive, mesmo que de uma pequena 

parcela, por meio do seu trabalho, da terra, mas não mais em seu território, mas sim, no território 

do capital. 

Nos mapas 02 e 03 observamos as áreas de concentração da cana-de-açúcar no país e a 

concentração e o interesse das empresas sucro alcooleiras no norte do estado do Espírito Santo. 
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Mapa 03 – Área plantada de cana-de-açúcar no Brasil em 2008. 

 

Fonte: IBGE. 2010 
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Mapa 04 – Área planta de cana-de-açúcar no Espírito Santo em 2008. 

 

Fonte: IBGE. 2010 
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Destacamos que no interior das relações sociais e econômicas impostos pelo 

agronegócio é que encontramos a ameaça da permanência do campesinato no campo, pois através 

da apropriação do trabalho, da compra da força de trabalho como mercadoria, na busca pela alta 

produtividade, é que se configura o sentido de fazer da cidade o espaço de dormir, se reproduzir, 

etc. É o campo onde se venda a força de trabalho, a mecanização do trabalho e do próprio 

homem. Em muitos casos empresas colocam maquinas colheitadeiras super modernas, ao lado de 

trabalhadores cortadores de cana, forçando psicologicamente o desempenho do trabalhador.   ou 

seja, a exploração do trabalhador. De acordo com Oliveira: 

 
[...] devemos salientar que o processo de modernização da agricultura não deve 
ser entendido apenas pelos índices de utilização de máquinas e insumos 
agropecuários que determinados setores passaram a absorver a partir do pós-
guerra, pois o desenvolvimento de novas técnicas na agricultura brasileira veio 
acompanhado também de mudanças nas relações sociais de produção e de 
trabalho. Neste processo modificaram-se as formas de pagamento de mão-de-
obra no campo, que passou a ser cada vez mais assalariada; intensificou a 
utilização do trabalhador volante (ou bóia-fria), principalmente no setor 
canavieiro; pequenos produtores fossem eles, proprietários, parceiros ou 
posseiros foram sendo expropriados, dando lugar a empresas nos moldes 
capitalistas de produção. (1999, p. 44). 

 

A figura 01 é um exemplo do uso da tecnologia na monocultura da cana-de-açúcar, são 

os chamados Pivôs centrais, um sistema de irrigação em círculos usados pelo agronegócio no 

município de Pinheiros: 
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Figura 01 – Monocultura da cana-de-açúcar e o sistema de irrigação com Pivô central, usado para 
grandes plantações 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2011 

 

Neste contexto, contraditoriamente, se intensifica a luta pela terra por parte destes 

camponeses desterritorializados e trabalhadores/trabalhadoras sem terra na região e, 

especialmente, no município de Pinheiros, onde as condições precárias de trabalho oferecidas 

pelo agronegócio e os impactos socio-ambientais causados na região, levam a uma intensificação 

de revoltas de trabalhadores/trabalhadoras por melhores condições de trabalho e por um pedaço 

de terra. 

Em uma compreensão geral e, ao mesmo tempo, profunda da questão agrária no Brasil, 

Marques nos trás uma análise importante sobre a recriação camponesa: 

 

A luta pela terra hoje existente no país representa, na maioria dos casos, mais um 
capítulo da história do campesinato brasileiro, movido pelo conflito entre a 
territorialidade capitalista e a territorialidade camponesa. Mas as novidades 
desse momento histórico são muitas. Dentre elas, destacam-se: a grande 
abrangência da base social da categoria sem-terra, que envolve uma 
multiplicidade de sujeitos sociais, inclusive trabalhadores residentes nas cidades, 
e o significado aí contido de negação do processo de proletarização em curso, 
demonstrando que a possibilidade de recriação camponesa não se esgota com o 
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processo de expropriação nem com a passagem desses sujeitos pela cidade. 
(apud FELÍCIO, 2006, p. 15). 

 
O município de Pinheiros, reflexo de uma política nacional de fortalecimento do 

agronegócio, se encontra em um crescente assalariamento no campo, mostrando a forte pressão 

para o esvaziamento de moradores do campo, levando a um nível elevado de desigualdade e 

pobreza.  

Existe uma presença marcante na cidade de camponeses desterritorializados, 

assalariados do campo, que vivendo nas cidades, encontram diversas limitações em manifestar 

seu modo de vida essencialmente camponês, porém de maneiras e expressões até então ocultas, 

demonstram uma determinada campesinidade1 (WOORTMAN, 1990).  

A partir da Interpretação deste processo de expansão da monocultura da cana de açúcar, 

analisado através de dados do IBGE, do sindicato dos trabalhadores rurais, das entrevistas e 

diálogos no trabalho de campo, podemos fazer reflexões da conjuntura econômica e política 

nacional, estadual e municipal. E, dessa forma, podemos entender o desenvolvimento do 

capitalismo na agricultura. Esse modelo hegemônico capitalista de produção imposto a nossa 

sociedade, é dirigido pelas grandes empresas nacionais e multinacionais e é incentivado pelo 

Estado. É este processo estrutural que determina a desterritorialização do campesinato no 

município de Pinheiros, pondo um forte desafio ao desenvolvimento e a soberania da população, 

tanto do campo como da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Elementos subjetivos que permanecem com o campesinato mesmo após sua desterritorialização. 
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2 - Compreendendo os conceitos para mudar a realidade 
 
 
2.1 – O debate paradigmático sobre a reprodução do campesinato no modo de produção 
capitalista 
 

Este tópico trata do debate sobre a atualidade e importância do paradigma da reprodução 

do campesinato sob o modo de produção capitalista, na perspectiva de buscar sua compreensão. 

Vamos analisar as distintas concepções desenvolvidas ao longo da história e pontuar um 

posicionamento frente a esta discussão, para ajudar-nos a compreender os processos e mudanças 

atuais na realidade do CEFFA de Pinheiros. 

O campesinato tornou-se um tema relevante no debate político, social e econômico na 

realidade européia do final do século XIX e início do século XX, período de grandes 

transformações e desenvolvimento do sistema capitalista de produção, aumentando fortemente o 

antagonismo de classes, estourando diversas revoltas e revoluções populares em desacordo com a 

exploração existente pela classe dominante. Neste período, se intensifica e se estabelece o 

crescimento e expansão da indústria e o crescimento das cidades colocando assim uma ameaça à 

população já existente no campo.  

Neste contexto, também se organizam os movimentos populares na perspectiva 

socialista de superação do sistema capitalista, como a primeira internacional socialista em 1864, 

que articula diversos sindicatos e movimentos de operários de vários países. 

Do século XIX em diante, se desenvolve uma variedade de teorias a respeito da 

existência e das perspectivas em relação à existência do campesinato na nossa sociedade. Deste 

leque, de pontos de vista diversos sobre este paradigma, surgem três grandes debates 

paradigmáticos: O paradigma do fim do campesinato, compreendendo que este está em rumo à 

extinção. O paradigma do fim do fim do campesinato, que entende a existência do campesinato a 

partir de seu processo de resistência. O paradigma da metamorfose do campesinato, que defende 

a sua mudança em agricultor familiar (FERNANDES, 2005). 

Nesta etapa do desenvolvimento do sistema capitalista, o debate sobre a questão da 

existência e reprodução do campesinato encontra diversas limitações, com destaque para Karl 

Marx e Frederick Engels, que posteriormente seriam referências na análise e interpretação da 

sociedade numa perspectiva socialista de superação do sistema capitalista. Segundo Marx:  
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Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos membros vivem 
em condições semelhantes, mas sem estabelecerem relações multiformes entre 
si. Seu modo de produção os isola uns dos outros, em vez de criar entre eles um 
intercâmbio mútuo. (...) Cada família camponesa é quase auto-suficiente; ela 
própria produz inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os 
meios de subsistência mais através de trocas com a natureza do que do 
intercâmbio com a sociedade. Uma pequena propriedade, um camponês e sua 
família; ao lado deles outra pequena propriedade, outro camponês e outra 
família. Algumas dezenas delas constituem uma aldeia, e algumas dezenas de 
aldeias constituem um departamento. A grande massa da nação francesa é, 
assim, formada pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira 
por que batatas em um saco constituem um saco de batatas. (...) São, 
conseqüentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de classe em seu 
próprio nome, quer através de um parlamento, quer através de uma convenção. 
Não podem representar-se, têm que ser representados. Seu representante tem, ao 
mesmo tempo, que aparecer como um senhor, como autoridade sobre eles, como 
um poder governamental ilimitado que os protege das demais classes e que do 
alto lhes manda o sol ou a chuva. (1978, p.114-115) 

 

Na perspectiva do fim do campesinato dentro da sociedade capitalista, Marx escreve 

que: 

Os impostos, as más colheitas, as partilhas devidas à transmissão de heranças, as 
questões judiciais atiram a um número crescente de camponeses nos braços dos 
usurários, com o acúmulo das dívidas se generalizando cada vez mais e cada 
camponês individual se afundando mais nelas. Numa palavra, nosso pequeno 
camponês, como tudo que seja resquício de um modo de produção caduco, está 
condenado irremediavelmente a perecer. O pequeno lavrador é um futuro 
proletário. 
Como futuro proletário, deveria dar ouvidos à propaganda socialista. Mas há 
algo que o impede, no momento, e esse algo é o instinto de propriedade que está 
em seu sangue. Quanto mais difícil lhe parece a luta pelo seu quinhão de terra 
em perigo, mais violento é o desespero com que se agarra a ele e mais tende a 
ver no social-democrata, que lhe fala de entregar a propriedade da terra à 
coletividade, um inimigo tão perigoso quanto o usurário ou o advogado. Como 
deverá a socialdemocracia vencer este preconceito? Que pode oferecer ao 
pequeno camponês, convidado a desaparecer como classe, sem ser desleal 
consigo mesma? (1978, p. 63). 

 

 No entanto, a questão agrária não foi objeto de estudo aprofundado pelo autor, Marx 

faz uma abordagem do campesinato da realidade histórica européia daquele período. 

 Desde os clássicos como Marx, Kautsky e Lênin, que iniciaram o debate sobre o fim 

do campesinato, ainda é muito presente em nossa realidade a existência de teóricos que defendem 

este paradigma, que acredita na proletarização de toda classe camponesa, chegando a um 
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antagonismo de classes contendo proletários de um lado e capitalistas de outro. Fernandes traz as 

seguintes afirmações: 

 

Ainda é muito forte o paradigma do fim do campesinato. Esse modelo de 
interpretação do campesinato tem duas leituras. Uma está baseada na 
diferenciação gerada pela renda capitalizada da terra que destrói o campesinato, 
transformando pequena parte em capitalista e grande parte em assalariado. A 
outra leitura do fim do campesinato acredita simplesmente na inviabilidade da 
agricultura camponesa perante a supremacia da agricultura capitalista. (2005. 
p.24)  
 

Neste contexto, é que Karl Kautsky escreve sua importante obra: “A Questão Agrária” 

publicada pela primeira vez em 1889. Sobre o campesinato na Idade Média, o autor escreve o 

seguinte:  

 

Quanto mais tal processo avança, e mais se desagrega a indústria doméstica a 
que se dedicava primitivamente o camponês, tanto mais aumenta a sua 
necessidade de dinheiro, não apenas para a compra de coisas dispensáveis, e 
mesmo supérfluas, mas também para a compra de coisas necessárias. Ele não 
pode mais lavrar a sua terra, não pode mais prover a sua manutenção sem 
dinheiro. (1980, p. 31). 

 

Kautsky afirma que o camponês ao tentar se inserir aos progressos técnicos acabaria por 

provocar o seu desaparecimento e, logo, sua proletarização, pois teriam uma limitação em relação 

ao tamanho de suas propriedades e haveria uma inviabilidade de aquisição de máquinas e 

tecnologias, por estar fora do seu alcance econômico. 

O segundo paradigma trás muitos debates que são defendidos por muitos autores. É o 

fim do fim do campesinato, onde o sistema capitalista contraditoriamente produz um processo de 

recriação do campesinato, expresso em diversas formas: pelo arrendamento, pela compra da terra 

e pela ocupação das terras, ou seja, pela resistência e a reterritorialização destes, principalmente, 

nos projetos de reforma agrária. Segundo Fernandes: 

 

O paradigma do fim do fim do campesinato tem uma leitura mais ampla que o 
anterior. Entende que a destruição do campesinato pela sua diferenciação não 
determina o seu fim. É fato que o capital ao se apropriar da riqueza produzida 
pelo produtor familiar camponês, por meio da renda capitalizada da terra, gera a 
diferenciação e a destruição do campesinato. Mas, igualmente, é fato que ao 
capital interessa a continuação desse processo para o seu próprio 
desenvolvimento. Em diferentes condições, a apropriação da renda capitalizada 
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da terra é mais interessante ao capital do que o assalariamento. Por essa razão, os 
proprietários de terra e capitalistas oferecem condições para a produção nas 
propriedades camponesas. 
O arrendamento é uma possibilidade de recriação do campesinato, outra é pela 

compra da terra e outra é pela ocupação da terra. Essas são as três formas de 

recriação do campesinato. E assim se desenvolve num constante processo de 
territorialização e de desterritorialização da agricultura camponesa, ou de 
destruição e recriação do campesinato. O que é compreendido como fim também 
tem o seu fim na poderosa vantagem que o capital tem sobre a renda capitalizada 
da terra, gerada pelo trabalho familiar. (2005 p.24, grifo nosso). 
 

Continuando a compreensão de Fernandes: 

 

O paradigma do fim do campesinato tem duas vertentes. Uma desenvolve ações 
para o crescimento do número de camponeses por meio de uma política de 
reforma agrária e pela territorialização da luta pela terra. Outra desenvolve ações 
para a manutenção do número de camponeses, acreditando que garantir a 
existência é suficiente. (2005, p.24) 

 
O terceiro paradigma, fortemente presente nos discursos políticos partidários, das 

empresas, órgãos de assistência técnica e extensão rural e intelectual ligados ao agronegócio, é o 

da metamorfose do campesinato, perspectiva ligada ao paradigma do capitalismo agrário. 

Acredita no fim do campesinato, porém na continuação do trabalho familiar na agricultura, de 

uma forma totalmente ligada ao mercado e a ideologia capitalista, é, portanto, uma negação do 

conceito de campesinato, adotando a denominação de agricultor familiar, para designar o 

agricultor moderno, de outro lado, produzindo através da mídia, a imagem do atrasado, 

desinformado e ridículo, representado pelo camponês. Fernandes escreve que: 

 
Esse processo de transformação do sujeito camponês em sujeito agricultor 
familiar sugere também uma mudança ideológica. O camponês metamorfoseado 
em agricultor familiar perde a sua história de resistência, fruto da sua pertinácia, 
e se torna um sujeito conformado com o processo de diferenciação que passa a 
ser um processo natural do capitalismo. 
Os limites dos espaços políticos de ação do então moderno agricultor familiar 
fecham-se nas dimensões da diferenciação gerada na produção da renda 
capitalizada da terra. A sua existência, portanto, está condicionada dentro das 
condições geradas pelo capital. Logo as suas perspectivas estão limitadas às 
seguintes condições: agricultor familiar consolidado; agricultor familiar 
intermediário e agricultor familiar periférico. Da condição de periférico à 
condição de consolidado formam-se os espaços políticos de sua existência. Esse 
seria o seu universo possível. (2005. p.25) 
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Ricardo Abramovay é um dos importantes defensores desta vertente. Para ele, o 

agricultor familiar apresenta uma inserção direta no mercado capitalista, dependente do pacote 

tecnológico para desenvolvimento de sua produção. Segundo Marques: 

 

Em seu livro, Abramovay propõe, como sugere o título, um novo paradigma 
para se compreender o desenvolvimento do capitalismo na agricultura, que tem 
na agricultura familiar um de seus mais importantes fundamentos. Para ele 
(1992, p.127), o agricultor familiar moderno corresponde a uma profissão, 
diferentemente do campesinato, que constitui um modo de vida. Enquanto este 
último apresenta como traço básico a integração parcial a mercados incompletos, 
o primeiro representa um tipo de produção familiar totalmente integrada ao 
mercado, sem apresentar qualquer conflito ou contradição em relação ao 
desenvolvimento capitalista. O autor salienta ainda a natureza empresarial, o 
dinamismo técnico e a capacidade de inovação como traços da forma 
contemporânea de produção familiar. (2008, p.62, grifo nosso) 

 
No Brasil, o campesinato se desenvolve, diferentemente, em outra dinâmica em que se 

encontravam os camponeses e as camponesas da sociedade européia, pois nosso campesinato se 

desenvolve numa fase posterior do desenvolvimento da sociedade capitalista. O desenvolvimento 

da sociedade brasileira se localiza na periferia do capitalismo mundial, e é marcado pela intensa 

relação escravagista, primeiramente de povos originários do nosso continente e, posteriormente, 

de diversas tribos africanas. O campesinato brasileiro se forma: “[...] no seio de uma sociedade 

formada na periferia do capitalismo e à margem do latifúndio escravista [...]”. (MARQUES, 

2000, p.4). 

O camponês europeu fruto de uma história de vários séculos enraizados na terra, na 

constante construção do seu território e de uma forma de vida, se distingue do nosso campesinato 

que é marcado por uma forte dinâmica e mobilidade espacial, como nos esclarece Martins, numa 

análise entre o campesinato russo e brasileiro, nos apresentando a seguinte leitura: 

 

As diferenças substantivas ente o campesinato russo daquela época e o 
campesinato brasileiro de hoje. Lá, o campesinato resistia à expansão do capital 
porque era um campesinato apegado, ligado a terra. Era como comprovava 
Lênin, um campesinato estamental baseado na propriedade comunitária e 
tradicional da terra. Lá, era um campesinato que não queria sair da terra, que 
queria permanecer defensivamente alheio ao capitalismo, fora e contra ele, que 
resistia ao processo de expropriação que poderia desenraizá-lo, liberá-lo da 
comuna, abrir-lhe os horizontes. Aqui, ao contrario, o campesinato è uma 
classe, não um estamento. È um campesinato que quer entrar na terra, que, ao 
ser expulso, com freqüência a terra retorna, mesmo que seja terra distante 
daquela de onde saiu. (1981. p.15-16, grifo nosso). 
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O estudo da agricultura brasileira tem sido feito por muitos autores que expressam 

diferentes vertentes do pensamento marxista. Por exemplo, há autores que defendem o ponto de 

vista de que no Brasil houve feudalismo, ou mesmo, relações semifeudais de produção. Por isso 

eles afirmam que: para que o campo se desenvolva seria preciso acabar com estas relações 

feudais ou semifeudais e ampliar o trabalho assalariado no campo. Segundo estes autores, a luta 

dos camponeses contra o latifúndio improdutivo e a monopolização da terra para produção de 

monoculturas, contribuiria para o avanço da sociedade na extinção do feudalismo. Portanto, a luta 

pela reforma agrária seria um instrumento que faria avançar o capitalismo no campo 

(OLIVEIRA, 2001; 2003). 

Entendemos o campesinato como uma realidade sujeita a transformações dialeticamente 

contraditórias diante do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, ou seja, ele se reproduz e 

cria condições de recriação com a maioria das características do campesinato em sua maneira de 

sobreviver e morar, mesmo que não sejam encontrados com todos os elementos da definição de 

camponês. Neste sentido, afirma Shanin apud Marques: “o campesinato não é uma realidade 

estática, como toda entidade social, o campesinato existe só como um processo, quer dizer, em 

sua mudança”. (2008, p. 51). 

Contribuindo para esta compreensão temos as experiências concretas na realidade, por 

exemplo, a resistência, a reprodução e a recriação do campesinato existentes em assentamentos 

de reforma agrária, concretizados através da luta pela terra no Brasil, principalmente, no 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra – MST. Neste sentido, vale lembrar o que 

escreve Ariovaldo U. de Oliveira:  

 

[...] A compreensão do papel e lugar dos camponeses na sociedade capitalista e 
no Brasil, em particular, é fundamental. Ou entende-se a questão no interior do 
processo de desenvolvimento do capitalismo no campo, ou então continuar-se-á 
a ver muitos autores afirmarem que os camponeses estão desaparecendo, mas, 
entretanto, eles continuam lutando para conquistar o acesso às terras em muitas 
partes do Brasil. (2001, p. 35). 
 

Acreditamos que o campesinato desterritorializado de seu território material, da posse da 

terra, e dos meios de produção, que segundo as leituras clássicas estas são as condições essenciais 

para sua existência, porém, estes sujeitos podem vivenciar sua campesinidade, muitas vezes, 

através de um contato estreito com a terra, precarizado, se sujeitando a níveis de exploração de 
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sua mão de obra, nas formas de assalariados do campo, cortadores de cana, trabalhadores da 

colheita e dos tratos culturais do café, moradores urbanos que cultivam em áreas reduzidas, nas 

periferias das cidades, etc. Preservando uma forma de vida expressa nos comportamentos, nas 

relações sociais e nas práticas cotidianas e na relação com a terra. Como nos quintais onde 

produzem suas hortas, criam galinhas, árvores frutíferas, ervas medicinais, a relação de 

comunidade com os vizinhos, a educação e humildade na forma de se relacionar2.  

No Estado do Espírito Santo, nas regiões de atuação das Escolas Famílias Agrícolas, na 

maioria das vezes, estes camponeses desterritorializados, estimulados pela existência da 

campesinidade existente em si, colocam seus filhos e filhas nos CEFFAs, numa perspectiva de 

uma educação que reproduza práticas e valores trazidos da terra, para que não se distancia do 

território de origem. Numa perspectiva de volta ao campo, porém de uma forma, talvez, não tão 

sofrida e marcada pela violência da desterritorialização provocada pelo avanço das monoculturas 

na região. 

 

2.2 – O debate paradigmático sobre o conceito de assalariados do campo 
 

No debate paradigmático sobre o conceito de assalariados do campo, analisamos as 

formas como o capital transforma as/os camponeses em assalariados, e como os movimentos 

socioterritoriais, por meio da luta pelo território, transformam assalariados em camponeses. 

Podemos analisar que com o processo de reestruturação produtiva do capital, numa fase 

de acumulação flexível, notamos modificações e reordenamentos na organização espacial. 

Destacamos como importantes características deste processo, a desconcentração industrial dos 

países capitalistas centrais para os países subdesenvolvidos, ou seja, para a periferia do sistema 

capitalista globalizado, e, também, a desconcentração industrial dos grandes centros urbanos para 

áreas periféricas e, fortemente nos últimos anos, para o campo, é o caso das agroindústrias do 

agronegócio.  

Como resultado deste processo de expansão capitalista no campo, o capital estabelece 

relações capitalistas de trabalho, impondo ao campesinato desterritorializado, o assalariamento, 

como forma de comprar sua mão-de-obra.  Portanto, o capitalista compra a força de trabalho com 

                                                           
2
 Estas afirmações são fruto de nossa observação de campo na periferia da cidade de Pinheiros - ES, bem como de 
nossas reflexões junto com outros militantes dos movimentos camponeses. 
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o salário, ou seja, os camponeses sem terras vendem o seu trabalho a troco de dinheiro para 

sobreviver, pois a força de trabalho é no capitalismo uma mercadoria. 

A fase moderna do capital no campo, o agronegócio, impõe mudanças técnicas 

sofisticadas nas atividades agropecuárias, ligadas ao pacote tecnológico, monopolizados por 

grandes multinacionais, em detrimento as técnicas adotadas na agricultura de subsistência. Deste 

processo, resulta a forte expulsão dos moradores do campo para as cidades, criando uma grande 

parcela de camponeses desterritorializados, sujeitos ao assalariamento no campo.  No caso da 

região norte do estado do Espírito Santo trabalhando nas monoculturas, do café, eucalipto e, 

principalmente, da cana-de-açúcar.  

 A existência destes camponeses desterritorializados na agroindústria da cana-de-açúcar 

revela que a reestruturação espacial do capital e sua lógica contraditória e desigual têm 

desenvolvido um momento diferente da história do capitalismo. Pois, a partir da industrialização 

da agricultura o capital vem eliminando a separação, entre campo e cidade, existente desde o 

início de sua expansão (OLIVEIRA, 2001; 2003). 

A relação de dominação existente neste processo se revela pelo poder de decisão que 

tem o empresário em relação à força de trabalho do assalariado, podendo contratá-lo ou rejeitá-lo, 

o que nos mostra o quanto é fragilizada a posição do assalariado que apenas dispõe da sua força 

de trabalho. Dessa forma, o próprio trabalhador, ao responder positivamente aos objetivos do 

capital, reforça os mecanismos que o colocam cada vez mais submisso aos interesses do próprio 

capital, torna-se vítima do próprio trabalho. Segundo a importante contribuição de Antunes: 

 
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma 
mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do 
mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 
homens. (2004, p.176). 
 

O assalariado não cresce com aquilo que produz, ele fica externo a sua produção. No 

caso da monocultura da cana-de-açúcar, cada trabalhador gera riqueza com um trabalho árduo, 
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cortando em média 12 toneladas de cana por dia debaixo de sol forte, no entanto, essa riqueza que 

fica alheia a ele vai para o usineiro (THOMAZ JUNIOR, 2011) 3. 

Este processo de alienação/estranhamento do homem em relação ao produto do seu 

trabalho, o aliena/estranha também do próprio trabalho. O estranhamento se dá com o fato de que 

o produto do meu labor, como minha própria atividade, se não me pertence, se é uma atividade 

forçada e estranha a mim, a quem então ela pertence? 

Sendo assim, o assalariado vai se relacionar com o produto do seu trabalho, como 

também com sua própria atividade como algo que lhe é inútil, poderoso e estranho, enquanto isso 

se torna alegria, fruição e acumulação de riqueza de um outro homem que não é o trabalhador e 

sim o capitalista, que gera o domínio do trabalhador, antes e durante o trabalho e sobre o produto 

do trabalho. Segundo Antunes: 

 

Quando o homem está frente a si mesmo, defronta-se com ele e outro homem. O 
que é produto da relação do homem com o seu trabalho, produto de seu trabalho 
e consigo mesmo, vale como relação do homem com outro homem, como o 
trabalho e o objeto do trabalho de outro homem. (2004, p.186) 

 
2.3 – O debate paradigmático sobre a recriação camponesa na luta pela terra: as disputas 
territoriais 
 

Neste contexto, apresentado acima, se configura a conflitualidade, a disputa territorial 

criada contraditoriamente pelo próprio capital. O território do campesinato se contrapondo ao 

território do agronegócio, expresso pelas relações sociais e pela paisagem.  

Dessa forma, entendemos o campesinato como uma classe que se reproduz no 

capitalismo por meio de suas próprias contradições. Concordando com Justo: 

 
Assume-se o campesinato como uma classe que é reproduzida pelo modo de 
produção capitalista. Assim, como produto das contradições da modernidade, o 
camponês traz consigo as ambigüidades e ambivalências de ser moderno e 
tradicional, de defender autonomia e horizontalidade, subordinação e 
verticalidade. (2009, p.144) 

 
Assim, temos um desafio histórico, posto a aqueles que lutam e resistem pela 

permanência e reprodução do modo de vida camponês: um modo de vida essencialmente natural 

                                                           
3
 Informação verbal: aula ministrada pelo professor Antonio Thomaz Junior sobre Geografia do Trabalho na 10ª 

etapa do Curso Especial de Graduação em Geografia, na Escola Nacional Florestan Fernandes, no dia 20 de julho de 

2011.  
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do ser humano em sua relação com a natureza.  Faz-se necessário como estratégia, na luta por 

justiça social e soberania popular, tendo como ferramenta a reforma agrária, recriar o território 

camponês, com diversas características e diversidades de manifestações culturais, políticas etc. 

fundamentado legalmente em próprias leis, conquistadas pela própria correlação de força na luta 

de classes, pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

Nesta atual fase de reordenamento do espaço pelo capital sua hegemonia recria um 

elemento forte na sua reprodução, a sobreposição imposta, de forma violenta, das relações sociais 

essencialmente humanas por relações capitalistas, entre tudo e todos. 

O assalariado do campo, usurpado pelo capital e posto à servidão no mercado de 

trabalho, vê, pelas próprias condições de sobrevivência, que suas habilidades, que o capital lhe 

fez desenvolver no mercado competitivo, são desenvolvidas na terra e pela terra. 

De forma imoral, na nossa ótica dos movimentos populares, o capital atinge um dos 

principais e vitais pontos da sobrevivência e resistência do campesinato, sua moral. Fazendo 

escravo e subordinado aos interesses do capital, no campo, na terra. 

Assim, os movimentos de luta pela terra como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, no qual faço parte, faz com que os trabalhadores se libertem da subordinação do 

capital pelo assalariamento, e propõe o trabalho coletivo, a divisão da terra, dos meios de 

produção. Desenvolvendo experiências de agroindústrias em diversos gêneros, saberes 

tradicionais e tecnologias alternativas, como construção viva, sistemas agroflorestais, produção 

agroecologica, etc. Segundo as investigações e análises de Marques: 

 

O aparecimento dos sem terras como sujeito social está relacionado a um 
conjunto de mudanças que atingiu o universo relacional da fazenda e significa a 
ruptura da relação de dependência existente entre trabalhadores rurais e grandes 
proprietários. Pois, até mesmo na condição de diarista residindo na cidade, esses 
trabalhadores continuavam dependentes e subordinados aos interesses dos 
fazendeiros, em muitos casos, evitando o confronto quando eram, de alguma 
forma, prejudicados: “para não ficar sujos, não encrencavam com o patrão”. 
Nesse sentido, a ação de ocupação concretiza a ruptura dessa relação. ( 2004, 
p.147).  
 

Desta forma, se configuram as dinâmicas de luta pelo território camponês nesta 

sociedade hegemonicamente controlada pelo capital. Recriando diversos tipos de manifestações 

de luta pela emancipação humana, em diferentes espaços e contextos históricos e culturais. 

Possibilitando a conquista de um modo de vida humano, como vemos o caso do Movimento dos 
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Pequenos Aagricultores-MPA, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimentos 

quilombolas, caiçaras e muitos outros, que de formas particulares buscam sua autonomia, como 

na Argentina, onde tivemos a possibilidade de conhecer e onde atualmente estou contribuindo, a 

Frente Popular Dario Santillan - FPDS, onde está sendo motorizada pelo setor rural da 

organização, a comuna rural Dario Santillan, através de uma ocupação de um terreno de vinte e 

dois hectares, na zona periférica da capital Buenos Aires em que se prepara para morar seis 

famílias vindas dos bairros periféricos visinhos a comuna, trabalhadores que já estavam 

organizados no movimento e até então buscavam formas alternativas e coletivas de 

sobrevivência, e que agora se configura uma nova campesinidade, desafiando em seu cotidiano a 

práxis da superação campo cidade, rural/urbano.  Movimiento Nacional Campesino y indígena-

MNCI e outros, tão importantes quanto, em diferentes espaços. 

Estas lutas se constroem, tendo em vista que o final século XX foi marcado pelo 

movimento neoliberal em que o sistema capitalista encontrou condições favoráveis para expansão 

de sua ideologia em escala global, interferindo, desorganizando e destruindo territórios não 

capitalistas, como por exemplo, através do avanço sobre os territórios dos então países socialistas 

e como o ajuste estrutural nos territórios indígenas e camponeses. 

A natureza tida como mercadoria e a terra como meio de produção, se tornam 

imprescindíveis na sustentação deste sistema econômico a favor de uma classe dominante. 

Desenvolveu-se em meados do século passado uma grande migração do campo para as cidades, 

numa etapa do desenvolvimento em que o capitalismo necessita se apropriar de terras 

expropriando os camponeses, o trabalho familiar, substituído pelo assalariamento e a 

mecanização.  Transformando as pequenas e médias propriedades em grandes latifúndios, a 

produção diversificada de alimentos (para autoconsumo e para o mercado local) em grandes 

monocultivos para exportação (mantidos pelo intenso uso de agrotóxicos) e criações de gado em 

sistema extensivo, conformando no espaço distintos territórios em disputas, representando 

diferentes projetos de sociedade. Neste sentido Fernandes (2008) nos trás uma grande 

contribuição: 

 

Essa diferença se expressa na paisagem e pode ser observada nas distintas 
formas de organização dos dois territórios. A paisagem do território do 
agronegócio è homogênea, enquanto a paisagem do território camponês è 
heterogêneo. A composição uniforme e geométrica da monocultura se 
caracteriza pela pouca presença de pessoas no território, por que sua área está 
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ocupada por mercadoria, que predomina na paisagem. A mercadoria è a 
expressão do território do agronegócio. A diversidade dos elementos que 
compõem a paisagem do território camponês è caracterizada pela grande 
presença de pessoas no território, porque è nesse e desse espaço que constroem 
suas existências, produzindo alimentos. Homens, mulheres, jovens, meninos e 
meninas, moradias, produção de mercadorias, culturas e infra-estrutura social, 
entre outros, são os componentes da paisagem dos territórios camponeses. 
(2008, p. 40 - 41) 
 

2.4 - O debate paradigmático sobre a Pedagogia da Alternância e Educação do Campo 
 

O campo, como meio de produção de matéria-prima para sustentação das indústrias 

capitalistas concentradas na cidade, exige um número cada vez maior de pessoas, formando nas 

periferias das grandes cidades: o chamado exército industrial de reservas. O campo com seus 

diversos territórios desorganizados e reorganizados neste contexto apresentam grandes 

transformações econômicas, políticas, sociais e uma violenta deterioração cultural através da 

urbanização.  

Um dos pilares fundamentais na edificação deste sistema, a escola, se adéqua a uma 

ideologia e uma forma hegemônica, com a intencionalidade de reprodução deste sistema 

capitalista, contribuindo fortemente na urbanização e o abandono do campo, principalmente pelos 

jovens, como relata Fernandes: 

 
Na maioria dos estados, a escola rural está relegada ao abandono. Em muitos, 
recebem a infeliz denominação de escolas isoladas. Como predomina a 
concepção unilateral da relação cidade campo, muitas prefeituras trazem as 
crianças para as cidades, num trajeto de horas de viagem, por estradas 
intransitáveis e as colocam em classes separadas das crianças da cidade, 
reforçando dessa forma a dicotomia presente no imaginário da sociedade. 
Também existe a concepção de que a escola urbana è melhor do que a rural. 
Esse pensamento coloca mais uma vez o determinismo geográfico como fator 
regulador da qualidade da educação. (1999, p 65) 
 

A situação da agricultura no município de pinheiros não se diferencia de outras 

sugestões do Brasil onde o agronegócio4 avançou. De maneira geral podemos perceber na 

situação de domicílios, onde em torno de 70% da população reside em ambiente urbano e 30% na 

zona rural (IBGE, 2000). 

                                                           
4
 Agronegócio é o novo nome do modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária capitalista. Esse modelo 

não é novo, sua origem está no sistema Plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na produção para 

exportação. Desde os princípios do capitalismo em suas diferentes fases, esse modelo passa por modificações e 

adaptações, intensificando a exploração da terra e do homem (FERNANDES, 2004). 
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Varias comunidades camponesas, no município e região são, vitimas deste processo 

dinâmico espacial e territorial do campesinato. Se encontra construções de casas, igrejas e escolas 

abandonadas. Foram mais de 10 (dez) escolinhas rurais fechadas, segundo a secretaria de 

educação, sinalizando um significante esvaziamento do campo. 

 A próxima fotografia se trata de uma escola, abandonada na comunidade São Tomé, 

fechada em 1998. Pinheiros, ES: 

 

Figura 02: Escola Unidocente Córrego da Comunidade São Tomé, fechada em 1998. Pinheiros, ES 

 
 Fonte: Trabalho de campo, 2011 
 

É nesta situação de abandono e de negação da cultura camponesa que se encontram as 

escolas e estudantes do campo no município de Pinheiros - ES, mas, também, é onde resistem de 

uma forma alternativa e libertadora numa perspectiva da formação e da emancipação humana, 

experiências de Educação do Campo. 
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Nesta monografia, abordamos a Educação do Campo gestada no Centro de Formação 

Familiar por Alternância de Pinheiros – CEFFA5. Este está interligado com outros 12 CEFFAs e 

o Regional das Associações dos Centros de Formação Familiar por Alternância do Espírito 

Santo-RACEFFAES6 (regional articulada na Via Campesina Brasil).  

Tratamos de refletir sobre esta experiência de formação que expressa em sua 

cotidianidade à construção de um projeto de sociedade perspectivados pelos seus sujeitos: 

camponeses (as), assalariados (as) do campo, monitores (as), estudantes, parceiros e 

simpatizantes, pais de estudantes, ex-estudantes etc. Uma experiência que se diferencia das 

demais experiências de escolas do campo, (no caso de algumas experiências ligadas ao Estado e 

instituições católicas que realizam através deste uma estratégia de controle das tensões sociais, 

mascarando o desemprego, alternando a educação profissional e o estágio remunerado por meio 

de políticas de parceria com empresas que se tornam agentes de formação). Esta realidade se 

destaca pelo seu caráter transformador e superador, contribuindo na construção de proposta de 

Educação do Campo vinculado a uma responsabilidade social e política, com movimentos sociais 

da região como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, Movimento dos 

Pequenos Agricultores-MPA, sindicatos de trabalhadores rurais e outros. 

Como podemos ver na imagem a seguir o presença constante da mística dos movimentos 

sociais no dia-a-dia dos estudantes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A terminologia CEFFA foi assumida num encontro em Puerto Iguaçu, Argentina. Este encontro aconteceu 
paralelamente em Seminário Latino-Americano da Pedagogia da Alternância, realizado na mesma cidade nos dias 07 
a 09 de abril de 2001. Estavam presentes, do lado movimento, representantes do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Também, participavam representantes da SIMFR, Solidariedade Internacional dos Movimentos Familiares 
de Formação Rural, sediada na Bélgica, ONG que apóia o movimento da alternância no mundo. (Revista da 
Formação por Alternância, 2006, p.24).  
6 A associação regional agrupa um conjunto de Centros de Formação por Alternância (CEFFAs), por estado, região 
de um ou mais estados. Hoje, são onze Regionais legalmente constituídas: AECOFABA, BA; AEFAPI, PI; 
AEFARO, RO; AEFACOT, Centro Oeste e TO; AMEFA, MG; ACEFARJ, RJ; FATA, PA; RACEFFAES, ES; 
RAEFAP, AP; REFAISA, BA e SE e UEFAMA, MA. (Revista da Formação por Alternância, 2006, p.24). 
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Figura 03. Mística dos movimentos sociais presente no cotidiano do CEFFA de 

pinheiros, ES. 

 

Fonte: trabalho de campo2011 

 

Não vamos tratar aqui de relatar detalhadamente a história da pedagogia da alternância e 

sim trazer alguns elementos para reflexão em torno deste paradigma7.  Esta experiência 

pedagógica nasce primeiramente na França na década de 1935, denominada por Maison Familiale 

(Casa Familiar), uma necessidade resultante de um crescente processo de exclusão e negação do 

campo por parte do capital levando os Camponeses e as Camponesas, que se comprometiam 

diretamente com o meio rural, “construírem à idéia de uma escola realmente para o campo e do 

campo; uma escola que rompesse radicalmente com o modelo urbano, não nascido de um estudo 

                                                           
7 Maiores detalhes podem ser encontrados em materiais escritos principalmente por Jean-Claude Gimonet, Gilbert 
Forgeard, Gaston Pineau e Paolo Nosela, escritor italiano e protagonista do desenvolvimento desta experiência no 
Espírito Santo e no Brasil na década de 1960.  
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teórico, nem de uma tese pedagógica, nem de um levantamento sociológico” (NOZELA, 2007, 

p.17). 

As escolas denominadas na época de casas familiares se espacializam pelo território 

francês e se desenvolvem quanto alternativa político-pedagógica para o meio rural, conquistando 

um número cada vez maior de adeptos envolvidos pela mesma problemática da negação e 

exclusão do campo. A experiência se desenvolve até atingir uma escala internacional quando se 

territorializam na Itália e Senegal na África, em alguns países asiáticos e, posteriormente, no 

Brasil e várias partes da América Latina. 

Surgindo, fundamentalmente, devido contradições do desenvolvimento do capitalismo 

no campo, a Pedagogia da Alternância aparece como ferramenta de resistência dos sujeitos do 

campo contra as atrocidades do capital, o direito de viver, trabalhar e se educar no meio em que 

vivem. Desenvolvendo uma metodologia pedagógica que concilia a convivência e o trabalho 

familiar, a comunidade e a vida em sociedade em sua multidimensionalidade, os conhecimentos 

populares e os científicos, não resumindo a complexidade de fatores que edifica o processo da 

educação na simples estrutura institucional chamada escola.  

Como escreve Silva, pesquisador e educador do Centro de Formação Familiar em 

Alternância do município de Pinheiros: 

 

Um dos grandes erros históricos que a sociedade moderna cometeu foi, sem 
sombra de dúvidas, submeter o conceito de educação à Escola, essa instituição 
supérflua que as classes dominantes criaram para produzir e reproduzir suas 
ideologias, se transformando num poderoso mecanismo tecnificado de 
dominação. Então, quando pronunciamos a palavra educação, estamos 
convidados a redimensionar este espaço chamado Escola. A simples Escola! 
Pois não somente ela educa... A rua educa a igreja, a roça, os animais, a família 
educa os amigos, os inimigos, os colegas, o “buteco”, o campo de futebol, a 
indústria, a internet, a televisão, os jornais, a revistas, o trabalho... Em fim, a 
educação é o nome que damos para os processos complexos das relações sociais, 
da produção de estímulos que são capturados por nossos órgãos de sentido, 
processados em nossa estrutura encefálica, submetidos a um conjunto de valores 
e normas, e “devolvidos” à sociedade através da prática social, ou seja, é o real 
concreto se transformando em pensamento humano e o pensamento humano se 
transformando no real concreto da relação social.  Estes conjuntos de fenômenos 
naturais e sociais, não se distinguem no processo da educação, ou seja, da 
formação humana. Sendo assim, a cultura humana se estende para além da 
educação escolar (2010 p. 2). 
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Para seguir uma compreensão no debate sobre pedagogia da alternância, vejamos o que 

escreve Gimonet: 

  

A alternância significa, sobretudo, uma outra maneira de aprender, de se formar, 
associando teoria e prática, ação e reflexão, o empreender e o aprender dentro de 
um mesmo processo. A alternância significa uma maneira de aprender pela vida, 
partindo da própria vida cotidiana, dos momentos experienciais, colocando 
assim a experiência antes do conceito. A alternância, em comparação com a 
escola tradicional, inverte a ordem dos processos, colocando em primeiro lugar o 
sujeito que aprende suas experiências e seus conhecimentos, e, em segundo 
lugar, o programa. O jovem ou o adulto em formação não è mais, neste caso, um 
aluno que recebe um saber exterior, mas um ator socio-profissional que busca e 
que constrói seu próprio saber. Ele è sujeito de sua formação, ele è produtor de 
seu próprio saber. (1999, p. 44-45) 
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3 - Resistência no campo, organização dos camponeses e a criação do centro de formação 
Familiar por Alternância. 

 
 

3.1 – Quando o campesinato se territorializa no estado de Espírito Santo 

 

Um fator muito importante que demarcou grandes diferenças culturais, e no 

desenvolvimento econômico, entre as regiões Sul e Norte do Estado do ES, sem sombra de 

dúvidas, são as formas de ocupação territorial. 

O sul é ocupado pelos imigrantes italianos, alemães e Pomeranos que vieram na fuga de 

conflitos em seus países recebendo do Estado o consentimento para apossar de terras e se 

estabelecerem economicamente, e outros trazidos principalmente para fazer a exploração 

primária na região, devastando as matas e cultivando as terras em pequenas propriedades, para 

posteriormente serem expulsos por grandes empresas e latifundiários. 

O norte foi formado pela grande presença de comunidades quilombolas, tribos indígenas 

e camponeses posseiros vindos do Nordeste e Minas Gerais expulsos de suas terras por 

latifundiários e grandes empresas.  

Esta região foi considerada pelo Estado ditador, como vazia, ausente de civilização, 

liberada para o capital cravar as presas e explorar a terra da forma mais perversa, como a Aracruz 

Celulose, empresa de capital internacional destinada a produção de celulose, territorializada em 

grande parte no norte do estado do Espírito Santo. Exportando mais de 95% de sua produção, 

obteve/obtém terras, invadindo os territórios das comunidades tradicionais de forma violenta, 

assassinando comunidades inteiras, além de modificarem o equilíbrio ambiental da região com as 

gigantescas monoculturas e o exagerado número de poluentes liberados no ar, solo e água.  

Também, anteriormente a chegada do capital internacional, esses territórios 

tradicionalmente ocupados pelos povos do campo, eram invadidos por latifundiários 

denominados de Coronéis. Estes tinham enormes áreas de terra, obtidas pelas mortes e expulsões 

violentas de pequenos agricultores e quilombolas, como em Pedro Canário, Pinheiros e 

Montanha. 

Contraditoriamente, na região norte, se desenvolve fortemente a resistência por parte 

destes pequenos agricultores e quilombolas contra os latifundiários, ocorrendo diversos conflitos 

agrários, diversas mortes de trabalhadores e trabalhadoras. 
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Os municípios do norte contam com um número bem maior de assentamentos de 

reforma agrária compostos por camponeses reterritorializados. Também, se encontram diversos 

focos de camponeses organizados em comunidades que resistem através cooperativas e 

movimentos como o Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA  

Outra estratégia de resistência e territorialização do campesinato foi a criação das 

Escolas Famílias Agrícolas, que organizadas e dirigidas por famílias destas comunidades e por 

famílias assentadas e acampadas, a escola, se torna uma ferramenta de capacitação das famílias 

camponesas, com a formação política e crítica dos estudantes, que compreendem a questão 

agrária da região e resistiram com suas famílias em seus territórios. A EFAs no norte do estado 

contribuíram inclusive na formação de quadros e lideranças políticas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST e do Movimento dos Pequenos agricultores - MPA. 

 

3.2 – A criação da Escola Família Agrícola e sua espacialização em Pinheiros e região no 
extremo norte capixaba8 
 

No sul do estado, as EFAs se desenvolveram com intenção de retirar do atraso 

tecnológico os patrícios9 italianos que ali viviam e foi graças a esse objetivo que os jesuítas 

italianos chegaram e se esforçaram para criar as primeiras EFAs. 

No norte do Espírito Santo, elas são criadas com o objetivo de promover a resistência 

camponesa em um território altamente disputado pelos grandes projetos econômicos. Pois, o 

estado estava vivendo o processo denominado industrialização dependente em que passava o 

Brasil da época, com instalação de uma logística para atender aos interesses de empresas, com a 

criação de um vasto aparato portuário, ferrovias e rodovias que integrava o corredor de 

exportação, centro-leste, envolvendo os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais 

e Espírito Santo. 

Ilustrando este fato, destaca-se a criação da siderúrgica e o porto de tubarão, implantação 

da Vale do Rio Doce, San Marco mineração, ambas em Vitória-capital do ES, e no norte do 

                                                           
8
 As informações que estão colocadas neste item acerca do histórico do estado do Espírito Santo, e mais 

especificamente, sobre as EFAs são fruto de entrevistas que fizemos com os monitores/educadores da EFA de 

Pinheiros - ES. 

9
 São descentes de imigrantes italianos, que em outros locais são chamados por colonos, mas nesta região 

conserva-se esta expressão. 
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estado a instalação de destilarias de álcool, motivadas pelo programa Pró-Álcool que foi um 

programa de substituição em larga escala dos combustíveis veiculares derivados de petróleo por 

álcool, financiado pelo governo do Brasil a partir de 1975 devido a crise do petróleo em 1973 e 

mais agravante depois da crise de 1979.  

Desenvolveu-se na década de 70, nas comunidades de camponeses no norte do estado, 

um grande interesse estimulado pelo movimento da pastoral da terra, ligado à igreja católica, pelo 

modelo de Educação e formação próprio e apropriado para os filhos e filhas, que não os afastasse 

da terra. Buscam então no sul do estado as referências das primeiras escolas famílias agrícolas, 

dando base para criação, das EFAs de Jaguaré, São Gabriel da Palha, e São Mateus. 

Posteriormente, criando-se as EFAs de Rio Bananal, Nova Venecia, Pinheiros, Boa Esperança e 

Montanha, aproveitando o êxito das experiências das EFAs ligadas ao Movimento de Educação 

Promocional do Espírito Santo – MEPES, foram posteriormente criadas escolas com a Pedagogia 

da Alternância, nos assentamentos mantidos pelo estado. Surgem também às escolas comunitárias 

rurais de Jaguaré e as escolas municipais de barra de São Francisco, Mantenopolis e Ecoporanga, 

escola agroecologica de Colatina, todas com a mesma proposta pedagógica. 

Não é por acaso o grande envolvimento dos agricultores que ajudam a criá-las nos 

movimentos sociais como o MST, sindicatos, comissão pastoral da terra e hoje atualmente o 

MPA, onde muitos por este projeto doaram suas vidas, como o companheiro Valdício Barbosa 

que ajudou a criar a escola família de Pinheiros e foi assassinado por ser um dos principais lideres 

do MST na época, e Verino Sossai que ajudou a criar a EFA de Vinhático. Esses fatos históricos 

mostram o porquê das diferenças entre os CEFFAs do sul e do norte. 

Com a suposta redemocratização do país na década de 80, se abre diversas 

possibilidades de organização social em diversos setores da sociedade. Com a organização dos 

camponeses, acompanhada principalmente pela CPT, através das CEBs, entra em 

desenvolvimento a criação da Escola Família Agrícola de Pinheiros, fundada em 1985, motivada 

pela igreja católica na pessoa do pároco local, o Padre Gino, que propôs a idéia aos agricultores, e 

estes através de mutirões, doações da Itália, das comunidades e municípios vizinhos, construíram 

a escola, gestada pelos agricultores e agricultoras em parceria com os monitores (educadores), e 

educandos, localizada primeiramente na comunidade Bruneli numa distancia de 25 km da sede do 

município e posteriormente reconstruída na comunidade Pratinha a dois quilômetros da sede do 

município. 
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O que motivou os agricultores e o próprio padre da época a fomentar a idéia, foi a 

dificuldade dos filhos e filhas das famílias camponesas em acessar a escola, pois longas 

distâncias eram percorridas a pé, a cavalo ou em bicicletas. Outra questão era que o ensino 

existente nas escolas não era próprio e nem apropriado a vida no campo, os jovens migravam 

para a cidade para poder estudar, logo depois iam os pais, causando já nessa época um forte 

êxodo rural10.  

Os agricultores viam na escola família agrícola uma esperança de dar aos filhos uma 

educação de qualidade, de motivar a juventude a permanecer no campo e transformar o meio 

onde vivem através da técnica e da politização, do desenvolvimento de uma consciência crítica e 

organizativa. 

No entanto, em relação à técnica e à consciência crítica e organizativa, houve em 1985 

uma disputa ideológica quando alguns camponeses, também protagonistas da criação da escola, 

buscavam difundir o modelo de agricultura baseado nos pacotes tecnológicos da revolução verde, 

pois a mídia, já neste período, investia fortemente na reprodução ideológica do modelo de 

agricultura capitalista. Porém, este não é o papel da EFA, pois desde o início na França, a 

proposta era a de transformar o meio de forma sustentável. 

Assim, outro grupo, com a proposta original, defende que a EFAP deve trabalhar com 

uma educação que formasse um novo ser humano, um “ser agroecologico”, com uma consciência 

crítico organizativa, assumindo nessa realidade do município de Pinheiros a tarefa de difundir a 

agroecologia e a utopia de uma nova realidade, pois a realidade que os rodeia, se revela cheia de 

contradições e desequilíbrios sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos, ou seja, 

temos um ser humano desequilibrado em um meio desequilibrado. Cabendo a escola junto às 

comunidades organizadas ajudar neste processo de transformação da realidade. 

A escola família de Pinheiros atualmente tem uma área de abrangência onde recebe 

estudantes de Nove municípios que são: Pedro Canário, Conceição da Barra, São Mateus, Nova 

Venécia, Boa Esperança, Montanha, São Gabriel, Pinheiros e Itabatã-Bahia.  

Dessa forma, a EFAP, ao longo de sua história vem formando centenas de jovens no 

ensino fundamental, e ajudando a elevar o nível de consciência dos povos do campo e da cidade, 

tendo como último desafio a expansão da Pedagogia da Alternância na sua área de abrangência.  

                                                           
10

 Não só por este fator, claro, mas podemos mencionar como outros motivos também que causavam o 

esvaziamento do campo na região: o declínio da madeira, da mandioca, as estiagens etc. 
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4 - A Pedagogia da Alternância no CEFFA de Pinheiros e a inserção de novos sujeitos do 
meio urbano e de assalariados do campo: os desafios para construção de uma identidade de 
classe na Educação do Campo 
 

 

Yo he preferido hablar de cosas imposibles 
porque de lo posible se sabe demasiado.  
He preferido el polvo así, sencillamente, pues la 
palabra amor aún me suena hueco. 
He preferido un golpe así, de vez en cuando, 
porque la inmunidad me carcome los huesos. 

Silvio Rodrigues 

 

Propomos iniciar o debate e reflexão sobre a realidade do centro de formação familiar 

por alternância de Pinheiros com a seguinte pergunta: Qual é a função social da Escola?  

Esta pergunta coloca sobre a responsabilidade da simples instituição escola, um tema de 

grande relevância, devido sua fundamental importância na formação da sociedade e reprodução 

do sistema capitalista de produção. Moldada na ótica do capital, a escola cumpre um papel 

ideológico na preparação de sujeitos para o mundo do mercado de trabalho, de valores e 

princípios fundamentais na edificação de uma sociedade individualista e competitiva, forjando 

uma nova e alienada identidade.  

A Escola, neste contexto, reforça um fenômeno, que aqui chamamos de 

desculturalização, tendo como um de seus veículos fortemente impulsionador, os meios de 

comunicações hegemônicos, presentes em nosso cotidiano e profundamente influente na vida dos 

jovens e adolescentes. De acordo com Santos: 

 

Desculturalização: trata-se de uma tendência causada pela substituição de 
pessoas, alteração dos “equilíbrios” sociais de poder, a introdução de novas 
formas de fazer, quebra de hábitos, tradições, mudanças de formas de 
relacionamento produzidas lentamente durante largo tempo e, que se vêem 
substituídas por novas formas de relações cuja raiz é estranha e cuja adaptação 
ao lugar tem um fundamento puramente mercantil. (2008, p. 46). 
 

No que concerne aos meios de comunicação, devemos alertar-nos pela existência destes 

na cotidianidade gradativa nos CEFFAs, e sua funcionabilidade como ferramenta de 
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desculturalização dos sujeitos. Trazendo a análise e grande contribuição de Bogo na compreensão 

destes fenômenos: 

 
A perversidade das empresas capitalistas, do mercado e dos próprios meios de 
comunicação é substituir aos poucos a normatização de uma identidade que 
lentamente ganha superioridade sobre a identidade existente. Os seus aspectos, 
mostrados como positivos, são tantos, que cada vez mais o tradicional e o 
normal histórico vão perdendo a credibilidade. A auto estima despedaça-se o 
patrimônio cultural vai se tornando inútil para a convivência. (2008, p. 203) 

 
Este fenômeno de desculturalização, da substituição de vários aspectos presentes na 

formação social do ser humano nesta sociedade, trás um componente tremendamente impune, 

alienando os indivíduos de sua própria identidade, desenraizando-os de suas condições reais de 

existência e buscando um modo de vida imposto ideologicamente pelo capital. Vejamos a 

seguinte contribuição de Bogo, que nos diz: 

 

A muitos dos nativos e aos que vivem nas regiões onde o capital já penetrou 
decididamente, ainda acreditando ser a educação o meio principal de ascensão 
social, sobra-lhes a alternativa de entregarem os filhos diariamente para que o 
Estado os eduque à sua maneira, levando-os para os povoados e cidades para 
escolarizá-los e domesticá-los nas escolas que atentam contra a cultura que 
conhecem, visando desenraizá-los definitivamente para que desabitem o espaço 
quando crescerem. (2008, p.92).  

 

A perda da identidade camponesa provoca alienação, tendo como conseqüência a 

formação de uma nova identidade subjetiva exterior ao sujeito, desterritorializando-o 

materialmente das condições de efetivação de seu modo de vida, quanto subjetivamente, 

mudando comportamentos, crenças, valores etc. Neste sentido, vejamos a importante reflexão de 

Bogo: 

 

A nova identidade normalizada destaca-se com tanto vigor que incentiva o 
desenvolvimento dos preconceitos de si, para si próprio. É como se sentisse 
medo de si mesmo. Medo que alguém veja uma característica, descubra um 
segredo ou conheça um hábito. Então o gênero musical deixa de ser admirado 
publicamente como se ele inferiorizasse o ouvinte. As roupas e os calçados 
passam a imitar os habitantes dos grandes centros urbanos. O linguajar é 
acrescido em palavras desenraizadas, as cantigas de roda e da tradição étnica são 
abandonadas, e assim todos os objetos e bens de consumo vão penetrando na 
convivência e desestruturando a sua forma de ser. (2008, p.103).   
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Poderíamos esticar nossa análise sobre os diversos meios de efetivação da 

desculturalização, mas, trataremos especialmente sobre os meios de comunicação, devido na 

realidade dos CEFFA de Pinheiros os mesmos serem um dos principais elementos presentes, que 

coloca um grande desafio no complexo processo educativo e da aplicação da pedagogia da 

alternância. 

Propomos olhar sobre esta questão a partir de outra ótica, e nos perguntamos: qual é a 

função da sociedade na escola? Deste ponto de vista, invertemos a carga de responsabilidade, e 

inserimos a sociedade em toda sua multidimensionalidade na construção da Educação e da 

Formação Humana, se libertando do espaço físico e material da instituição Escola, a simples 

escola, pois a vida em seus diversos espaços e tempos é necessária na formação e na educação.  

Dessa forma, nos colocamos no desafio, enquanto sujeitos dessa sociedade, de inserir 

nossa realidade cotidiana na escola e vice-versa, pois a sociedade constrói a escola e a escola 

constrói a sociedade, desfazendo esta divisão espacial imposta pelo modelo formal de educação 

imposto por este sistema, principalmente, a partir da revolução industrial. 

Devemos tomar cuidado ao refletir sobre esta questão, pois é na ótica de que a escola 

constrói a sociedade que o sistema dominante usa a escola como ferramenta essencial na 

reprodução da hegemonia capitalista. É necessário debatermos que sociedade estamos querendo 

construir com esta educação. 

Referenciamo-nos em nossa prática cotidiana, presente nas experiências dos Centros de 

Formação por Alternância – CEFFAs, articulados na Via campesina, e em algumas escolas de 

assentamentos de reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, 

em que a Educação do Campo propõe uma transformação estrutural na Educação. Carrega em seu 

corpo, nas suas metodologias pedagógicas, como a Pedagogia da Alternância, um projeto de 

construção de sociedade. Como escreve Caldart em sua importante contribuição: 

 

Discutimos a educação vinculada aos processos sociais de formação dos sujeitos 
do campo por que aprendemos na prática que não há como educar 
verdadeiramente o povo do campo sem transformar as condições atuais de sua 
desumanização; e também já aprendemos que é na própria luta por estas 
transformações que o processo de desumanização é retomado. (2002, p. 30)  
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A Escola nesta perspectiva toma uma dimensão tamanha, que nos faz rever nossa 

própria prática social enquanto sujeitos construtores de alternativas capazes de transformar esta 

sociedade, contribuindo assim para nossa própria educação.  

Não defendemos aqui um privilégio para nenhum setor da sociedade, mas sim a 

importância de refletir sobre o perigo de carregar neste discurso de uma educação transformadora 

um forte elemento para fragmentação da classe trabalhadora. Concordamos com Caldart em sua 

análise da importância deste debate: 

 

Mas tem aparecido outra tensão no debate dos últimos anos: se alguns negam ou 
fazem a crítica a educação do Campo porque ela trata de uma particularidade, 
outros a estão criticando por que ela não dá conta de todas as particularidades 
presentes na realidade dos trabalhadores do campo hoje e, então, seria preciso 
um esforço de pensar a educação dos assalariados do campo, na educação dos 
povos da floresta, na educação dos quilombolas... (2008, p.74) 

 

O CEFFA de Pinheiros, esclarecido ao longo deste trabalho, sofreu profundos efeitos 

devido à forte inserção do capital no campo no município de Pinheiros e região, transformando os 

territórios, forçando um triste abandono do campo, mudando as condições de existência do 

público atendido pela escola, devido, principalmente, a concentração da terra e o avanço das 

monoculturas.  

 Podemos ver nestes gráficos a seguir, as conseqüências de tais transformações, uma 

elevada diminuição da participação de lavradores e pequenos agricultores na escola e 

gradativamente o aumento da presença de famílias assalariados (a) do campo, assalariados da 

cidade e autônomas. 

No primeiro gráfico, nos primeiros anos de funcionamento do CEFFA, vemos uma forte 

presença de famílias lavradoras, que no total somavam 62 estudantes. Porém, já neste período se 

nota uma pequena presença de famílias da cidade, na maior parte, camponeses 

desterritorializados, na forma de assalariados do campo: 
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Gráfico 1 - Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 1992. 

 
Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros – ES.  

Org. OLIVEIRA, G. (2011) 
 
Tabela 07 - Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 1992 
Ocupação Principal Número de famílias 

5° série 6° série 7° série 8° série Total 

Autônomo     2   2 

Lavrador/Pequeno Agricultor 35 17 10   62 

Assalariado do campo   3 1   4 

Assalariado da Cidade   2 1   2 

Total 35 22 14   71 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros – ES.  
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 

 
O segundo Gráfico demonstra como ocorreu à dramática transformação na ocupação das 

famílias participantes no CEFFA, de uma maioria das famílias agricultoras, passando à grande 

presença de camponeses desterritorializados, assalariados da cidade e autônomos. Contexto 

marcado pelo forte período neoliberal do governo de Fernando Henrique Cardoso, com a intensa 

penetração do capital no campo e a conseqüente desterritorialização do campesinato, o 

desaparecimento de várias comunidades camponesas, e o fechamento de escolas e igrejas. 
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Processo favorecido pelo insano e potente financiamento e apoio ao mercado sucroalcooleiro 

representado pela monocultura da cana-de-açúcar.   

 
Gráfico 2 - Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2000 

 
Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros – ES.  

Org. OLIVEIRA, G. (2011) 
 
Tabela 08 - Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2000 

Ocupação Principal Número de famílias 

5° série 6° série 7° série 8° série Total 

Assalariado da cidade 2 1 10 4 17 

Autônomo 3 2 2 1 8 

Lavrador/Pequeno Agricultor 6 6 2 5 19 

Assalariado do campo 14 10 3 5 32 

Total 25 19 17 15 76 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros – ES.  
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 
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No segundo gráfico já podemos observar o grande aumento da inserção de famílias 

assalariadas do campo no CEFFA, camponeses desterritorializados, que moram na cidade e às 

vezes em casas na própria terra do capitalista. Acompanhando a dinâmica da estrutura agrária do 

município e região, contraditoriamente, se nota a presença de famílias assentadas, mostrando que 

o campesinato resiste a desterritorialização e se reterritorializa, apoiando-se no CEFFA como 

ferramenta educativa para seus filhos e fortalecimento da resistência contra o capital. 

 

Gráfico 3 – Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2009 

 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros - ES. 
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 
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Tabela 09 - Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2009 
Ocupação Principal Número de famílias 

5° série 6° série 7° série 8° série Total 

Lavrador/Pequeno Agricultor 6 10 13 4 30 

Assentado 1 4 2   7 

Assalariado do campo 11 11 10 9 44 

Autônomo 2 4 1   7 

Total 20 29 26 13 88 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros - ES. 
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 

 
Podemos analisar com estes gráficos o atual modelo devastador, proposto pelo 

agronegócio, promovendo o esvaziamento do campo, e seu processo contraditório, onde impões 

relações capitalistas de trabalho com a terra permitindo existir uma campesinidade em grande 

parte dos trabalhadores e trabalhadoras na cidade. 

 

Gráfico 4 – Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2010 

 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros - ES. 
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 
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Tabela 10 – Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2010 
Ocupação Principal Número de famílias 

5° série 6° série 7° série 8° série Total 

Lavrador/Pequeno Agricultor 4 3 8   15 

Assentado 1 4 3 2 10 

Assalariado do campo 12 10 10 15 47 

Autônomo 3 2 3 1 9 

Total 20 19 24 18 81 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros - ES. 
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 

 
Gráfico 5 – Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2011 

 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros - ES. 
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 
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Tabela 11: Ocupação das famílias e presença no CEFFA de Pinheiros – ES em 2011 
Ocupação Principal Número de famílias 

5° série 6° série 7° série 8° série Total 

Lavrador/Pequeno Agricultor 4 3 6 2 15 

Assentado 1 2 3   6 

Assalariado do campo 12 13 12 15 52 

Autônomo 3 1 2 5 11 

Total 20 19 23 22 84 

Fonte: Dados da ficha de matrícula da secretaria do CEFFA de Pinheiros - ES. 
Org. OLIVEIRA, G. (2011) 

 

Como podemos ver através destes gráficos acima, o CEFFA de Pinheiros passou a 

receber um número cada vez maior de famílias vindas do espaço da cidade, assalariados do 

campo, nas formas de bóias frias que trabalham no corte da cana-de-açúcar, nas colheitas e tratos 

culturais no café, embalando mamão etc. Também, assalariados da cidade, vendendo sua mão de 

obra nos serviços públicos, pedreiros (a), professoras (a), garis, guarda etc.  

Projetamos, assim, no que se propõe chamar de função social da escola, uma complexa 

luta pela transformação do que hoje concebemos de campo e cidade, rural e urbano, imposto, 

historicamente, pelo desenvolvimento do capitalismo.  De forma acelerada, assistimos a ofensiva 

do capitalismo na reestruturação destes espaços, causando uma grande e negativa transformação 

dos territórios sem nenhuma responsabilidade social e moral, a partir de um processo acelerado 

de urbanização. Como coloca Santos: 

 

Agora, o fenômeno [urbanização] se agrava, na medida em que o uso do solo se 
torna especulativo e a determinação do seu valor vem de um luta sem trégua 
entre os diversos tipos de capital que ocupam a cidade e o campo [...]. Senhor do 
mundo, patrão da Natureza, o homem se utiliza do saber científico e das 
invenções tecnológicas sem aquele senso de medida que caracterizará as suas 
primeiras relações com o entorno natural. O resultado, estamos vendo, é 
dramático (2008, p.44). 

 

Perspectivamos, dessa maneira, por meio da função social da escola, contribuir para a 

reorganização destes territórios a partir das necessidades e da participação popular. 

Desenvolvendo o protagonismo da sociedade na construção de uma alternativa pedagógica capaz 

de formar sujeitos conscientes e ativos em sua realidade, sujeitos construtores de uma educação 

emancipatória, para além do capital, reconstruindo a sociedade e rompendo tanto com a 
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fragmentação da classe trabalhadora e da dicotomia entre campo e cidade, quanto incorporando 

as especificidades dos povos tradicionais, povos das florestas, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas 

etc. Na construção e reprodução de territórios de resistência.   

 

4.1 – Em defesa do território camponês: desafios da Pedagogia da Alternância e da 
Educação do Campo na construção de uma Educação Popular. 
 

O CEFFA de Pinheiros – ES, como os demais CEFFAs, se formam, em princípio, a 

partir da necessidade de uma educação própria e apropriada para filhas e filhos de trabalhadores 

(a) rurais, e se configura num cenário nacional e internacional como Educação do Campo. Esta 

educação, tem na sua essência a luta pela reprodução e territorialização dos camponeses no 

campo, que sofreu décadas de exclusão, violência e desapropriações. No cenário mundial do 

desenvolvimento industrial e de urbanização da sociedade, este sujeito foi historicamente 

excluído dos avanços tecnológicos e o campo foi visto como o espaço atrasado. Por isso, a 

experiência de educação desenvolvida no CEFFA de Pinheiros é marcada por uma realidade que 

trás contribuições e desafios na relação campo-cidade, sinalizando uma nova perspectiva de 

educação.  

Inserida em uma realidade desafiadora onde o campo toma uma paisagem cada vez mais 

homogênea devido à territorialização do agronegócio, o CEFFA se torna uma ferramenta 

imprescindível de famílias que trabalham e sobrevivem da terra na luta contra o território do 

agronegócio. 

A educação, um destes direitos negado a população do campo, tem nas escolas urbanas 

uma destruição da cultura, e um importante meio de desterritorialização do camponês. 

A partir desta análise é de se destacar a luta por uma educação que valorize a identidade 

e os valores dos camponeses, que compartilhe os conhecimentos e qualifique os sujeitos a partir 

de sua realidade. Porém, é de se destacar um processo relevante na sociedade, o processo 

crescente do desenvolvimento do capital e da ideologia urbana no campo. Indústrias migram para 

o meio rural, grandes agroindústrias fortemente ligadas ao agronegócio. E, por outro lado, a 

cidade sendo penetrada por camponeses desterritorializados conformando uma forma de vida na 

cidade com características da vida no campo, se adaptando ao mercado de trabalho, muitas vezes, 

como assalariados do campo. 
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Esta realidade nos remete a refletir sobre um processo contraditório existente no 

desenvolvimento de nossa sociedade, as mutações e as mobilidades espaciais do trabalho nos 

desafiam a acompanhar a dinâmica da sociedade colocando o paradigma do campo e da cidade 

em uma condição de necessidade para compreender e interferir nos processos atuais numa 

perspectiva de emancipação da sociedade. Como traz em sua reflexão Caldart: 

 
É preciso lembrar, afinal, que o que está em questão hoje no mundo è o próprio 
modo de vida em sociedade que a modernidade (capitalista) constitui e preparou 
para autodestruição. Nessa lógica, um dos aspectos importantes a questionar è 
exatamente o da contradição inventada entre campo e cidade. Ou seja, a 
antinomia estabelecida, a visão hierárquica entre campo cidade foi produzida 
historicamente e sua superação faz parte da construção de uma nova ordem 
social. Pelo bem não apenas dos sujeitos do campo, mas da própria humanidade, 
precisamos estar atentos a essa contradição e evitar que a Educação do Campo 
passe a reforçá-la ou reforçar a lógica social que a instituiu. (2008, p. 75) 

 

Os camponeses desterritorializados, presentes na cidade, pressionados principalmente 

pela expansão do monocultivo da cana de açúcar por empresas e grandes proprietários, se 

inserem no CEFFA, na perspectiva de permanecer uma relação com o campo, tendo garantido 

uma melhor educação para os filhos e filhas com valores e práticas vinculada a terra, e trazem 

consigo vícios e práticas da cidade, os problemas e contradições do meio urbano.  

Nesta dinâmica, o método pedagógico da alternância, historicamente constituído para a 

realidade do campo, se depara com este sujeito com outras necessidades, exigindo a escola a se 

inserir na dinâmica da sociedade. 

Realidade em que outros CEFFAs também se encontram devido ao processo de 

expansão do capitalismo no campo e a aproximação cada vez mais crescente entre o campo e a 

cidade, o rural e o urbano. 

Com tal processo enfrentado faz-se necessário a compreensão mais profunda da 

complexidade da função, da aplicabilidade e dos fundamentos da pedagogia da alternância 

desenvolvida e praticada no CEFFA de Pinheiros. 

Num contexto de concentração de terra, modernização da agricultura e de sub 

valorização da agricultura camponesa, bem como dos projetos antagônicos ao agronegócio, o 

CEFFAP se coloca numa situação desafiadora. Pois como fortalecer um projeto de educação do 

campo através da Pedagogia da alternância num cenário de negação da vida no campo e de 

hegemonia do capital? 
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A pedagogia da alternância tem como finalidade a formação integral dos educandos 

numa perspectiva emancipatória, baseada nos valores da solidariedade, da humildade, do 

compromisso, do trabalho coletivo e o cuidado com o outro e com as coisas; e o desenvolvimento 

sustentável, do meio onde as famílias vivem, propondo a organização social, política e 

econômica. 

Sendo assim, no contexto atual, se configuram desafios que merecem ser debatidos no 

âmbito da organização interna e nas organizações como um todo que concebem a educação do 

campo como estratégia de atuação no sentido da luta contra o modelo neoliberal de agricultura, 

por tratar da formação da população camponesa, sobretudo da juventude, que é o alvo central do 

capitalismo contemporâneo. 

Neste sentido, organizamos aqui em dois elementos, os aspectos que caracterizam alguns 

dos desafios: 

1 - A participação das famílias: 

Como principio político da PA, a participação das famílias se dá de duas formas na vida 

dos CEFFAs, e que estão diretamente interligadas: a) na gerência política, através de uma 

organização própria a nível local (associação de pais) que acompanha e orienta a dinâmica das 

diretrizes políticas dos CEFFAs; b) na formação dos educandos, no sentido de acompanhar e 

orientar o tipo de educação necessária , na tentativa de reconstruir o papel educativo da família e 

comunidade. 

Com o avanço do agronegócio, o tecido social do CEFFAP sofreu mudanças, o que no 

início era na maioria pequenos agricultores, camponeses da região, hoje em torno de 50% das 

famílias vivem na cidade, e dos que moram no campo cerca de 30%  estão na condição de 

assalariados rurais (fonte: secretaria as CEFFAP), implicando diretamente na participação das 

famílias de várias formas: dificulta o acesso, com brusca diminuição do número de educandos, 

chegando numa queda de cerca 40%, num período de 10 anos (1996 a 2006) (fonte: secretaria do 

CEFFAP) ; fragiliza a participação nas discussões políticas  da CEFFAP como encontros, 

reuniões, assembléias, etc.;  e dificulta o acompanhamento da formação dos educandos, pela  

impossibilidade de inseri-los no mundo do trabalho da família. 

O aspecto da participação da família implica, de maneira geral, no protagonismo das 

famílias do processo de construção da educação campo. 
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2 - O projeto de expansão da Educação do Campo através da PA: 

Atualmente a CEFFAP atua com formação de nível fundamental, nas séries finais, sendo 

assim desde 1991, que até então oferecia curso supletivo. Porém, em diálogo com as famílias do 

raio de abrangência, percebe se uma certa inquietude, manifestando insatisfação e ao mesmo 

tempo uma preocupação com o nível de formação, pois cerca de 45% somente dos educandos que 

finalizam o ensino fundamental conseguem vagas em outras CEFFA’s da região e dão 

continuidade no nível médio, os outros 55% desistem dos estudos ou retornam para a educação 

urbana (fonte: secretaria da CEFFAP).  Sendo assim, a associação da CEFFAP junto a equipe de 

educadores construiu o projeto de transição para o nível médio, cujo encontra se em estágio de 

articulação. O grande  desafio é acumular força social e política  nas comunidades camponesas, 

de forma que garanta o principio do protagonismo da famílias, e por outro lado, a articular com o 

poder público no sentido da construção de uma política pública municipal de sustentabilidade do 

ensino fundamental e médio, através da PA, e ao mesmo tempo combater o oportunismo dos 

agentes políticos do governo municipal e estadual. 

Dessa forma, entendemos a perspectiva da alternância como estratégia pedagógica, sendo 

possível ser adaptada a realidade da cidade, do campo, de ribeirinhos, quilombolas, indígenas e 

outros, a fim de contribuir na transformação da sociedade na ótica da emancipação humana 

considerando toda a multidiverssidade e as metamorfoses da sociedade e das classes subalternas, 

proletárias etc. 

O próximo mapa retrata o processo de expansão da Pedagogia da alternância no Espírito 

Santo, existe o exemplo da adaptação da PA, em uma escola na cidade de Colatina, onde 

Educadores e educadoras dos diversos CEFFAs, vão e fazem formação dos professores, alguns 

ficam permanentemente na escola acompanhando o desenvolvimento do processo, uma parceria 

com a secretaria de educação do estado e do município. 
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Mapa 05 – Expansão da Pedagogia da Alternância no Espírito Santo 

 

Fonte: Secretaria do CEFFA de Pinheiros. 2011 
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Considerações finais 

 

A educação do campo faz parte de um projeto de sociedade que compreende o campo 

com um espaço onde se estabelece relações complexas entre o homem e a natureza, numa mutua 

interação com a terra, a água, os animais, as plantas, os animais, o sol, a lua e outros astros. E 

entre os próprios homens, constituindo valores próprios da vida camponesa, como a humildade, a 

solidariedade, o cuidado com a terra e com a natureza de maneira geral. 

O avanço do capitalismo no campo consome a natureza e os valores da vida camponesa, 

construindo uma relação de exploração do homem sobre o homem e sobre a natureza. O 

agronegócio é a manifestação do capital no campo, e deve ser combatido em todas as esferas da 

sociedade. 

Os projetos de contraposição ao agronegócio permeiam os campos social-político-

econômico. A Pedagogia da Alternância é uma experiência pedagógica, que se situa no campo da 

luta social, ideológica. O acúmulo metodológico dos CEFFAs, de maneira geral, precisa estar a 

serviço da libertação dos povos e superação das contradições geradas pelo sistema capitalista. 

Certamente, não será unicamente uma ou outra experiência anticapitalista que 

conseguirá combater o agronegócio, e sim a articulação de todas elas em âmbito municipal, 

estadual, nacional e internacional. 

A EFAP, apesar de suas limitações e desafios, caminha numa perspectiva de resistência 

e articulação com outras organizações camponesas, como o MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra) e o MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), que mesmo com objetivos 

específicos diferentes, lutam pela emancipação dos camponeses, e dos trabalhadores em geral. 
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