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Resumo: O presente texto dialoga com a Pedagogia do Movimento Social e foi elaborado no âmbito do componente
curricular denominado: Pedagogia em Ambiente Não Escolar, trabalhado no Curso de Pedagogia/Campus Castanhal, no
Sexto Semestre Letivo, no ano de 2016. Tínhamos como objetivo retratar a pedagogia em ambientes não escolares, no
âmbito do assentamento João Batista II, que faz parte da regional cabano, localizado na zona rural do município de
Castanhal, no nordeste do Estado do Pará. A abordagem qualitativa norteou a produção da investigação e a base teórica
inspiradora foi buscada em autores, como: Gonh (2014); Caldart (2004); Brandão (2007); Freire (2014). O instrumento
de coleta de dados foi à entrevista semi estruturada aplicada a dois sujeitos, uma (01) educadora popular e um (01) líder
comunitário, ambos moradores, militantes do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST). Os dados
revelaram a presença de uma pedagogia peculiar do movimento social, no assentamento João Batista II, via processos
formativos de educação não formal, forjados em ambientes não escolares, dentro do território camponês, via processos
de participação dos próprios trabalhadores, moradores, que assinala a valorização da identidade do sujeito sem-terra, e
tem com finalidade forjar processos formativos no diálogo com o cidadão emancipado, conhecedor de seus direitos
sociais, a fim de fomentar as lutas por melhorias, capazes de favorecer interesses coletivos da comunidade assentada.
Palavras- chave: Pedagogia em Ambiente Não-Escolar - Pedagogia do Movimento Social - Assentamento.

Introdução
O assentamento João Batista II, localizado a 23 km do município de Castanhal, Nordeste
paraense, teve sua conquista territorial por meio de aproximadamente 800 famílias, pertencentes ao
movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST) que ocuparam a área, até então, conhecida
como Tanari, em 1998. Intensas lutas marcaram a conquista, bem como, a posse da terra. O nome
atribuído a comunidade foi uma homenagem ao advogado e deputado João Batista, que muito lutou
pela organização das massas populares, que teve sua vida ceifada brutalmente, pois foi assassinado.
Nesse contexto de ocupação, os moradores do assentamento, enquanto participes do MST,
suscitavam formações, no âmbito do assentamento, tendo em vista a necessidade de fomentar
processos formativos, forjados em um projeto de emancipação Freire (1999). Desta feita, a
formação dos trabalhadores teve seu desdobramento por meio da educação não-escolar, tendo como
finalidade discutir temáticas capazes de subsidiar os sujeitos de uma compreensão mais politizada
de mundo, de sociedade, na perspectiva da transformação social.
Importante esclarecer que o MST, segundo os dados coletados, com os sujeitos da
investigação; enquanto movimento organizado, suscita discussões e reflexões sobre análise de
conjuntura social local, nacional, internacional; direitos sociais dos trabalhadores; agricultura
familiar, educação do campo; reforma agrária; formas de organização, dentre outros. Por essa razão,
mesmo durante as mobilizações, o MST realiza processos formativos em ambiente não-escolares, os
quais dialogam com as demandas advindas das bandeiras de luta que orientam o movimento.

Necessário situar que, a comunidade assentada possui uma história de luta e resistência que
permanece até os dias atuais, apesar de segundo os entrevistados o “movimento ter perdido força
com o passar dos anos”, especialmente pelo fato da saída de pessoas do assentamento para a zona
urbana. Destaca-se nas falas que “o êxodo rural foi ocasionado pelo fato dos assentados serem
levadas a acreditar no discurso que: a educação; o lazer; a saúde; são sempre melhores no contexto
urbano”. Outro fato, que também teria agravado a saída da terra, diz respeito a uma não identidade
de assentados, com a luta do movimento sem-terra. Especialmente, pela criminalização do
movimento social através dos meios de comunicação. Para além da criminalização pela mídia, um
dado importante, diz respeito ao fato da maioria dos moradores da comunidade possuir casa própria,
o lote para agricultura, piscicultura, avicultura, suinocultura, dentre outros na garantia da
subsistência.
Frente a todo esse cenário, intrinsicamente construído, buscávamos compreender como
ocorria no âmbito do assentamento, a Pedagogia em ambientes não-escolares, a qual
compreendíamos como uma perspectiva de educação crítica, reflexiva, capaz de ultrapassar as
lógicas disciplinares estabelecida nos contextos escolares e de seus muros. Nessa perspectiva,
dialogávamos com Gohn (2004), a qual ressaltava ser o foco principal, da Pedagogia em ambientes
não-escolares, “processos de aprendizagens construídos em processos sociais coletivos,
participativos, onde a aprendizagem não é gerada em estruturas formais de ensino escolar, mas sim
no campo da educação não formal (p. 39)”. Processos nos quais o sujeito aprende via processos de
compartilhamentos e vivências, o qual está voltado para a formação cidadã, com intuito de forma
sujeitos emancipados e esclarecidos dos direitos que lhe são assegurados.
No decorrer da investigação ficou evidenciado que, a pedagogia vivenciada em ambiente
não escolares, não é antagônica à pedagogia escolar, pois ambas tem papel importante, e uma
pedagogia pode ser complementada pela outra. Pois, como colocado por (BRANDÃO, 2007), não
se trata de educação, e sim de educações, pois, ninguém foge dos processos formativos, e esses
processos estão presentes nos mais diversos ambientes, como na escola, na igreja, nos espaços
públicos ou seja, não e necessário estar em um ambiente escolar, denominado institucional, para
que o aprendizado se desenvolva, pois as aprendizagens estão presentes nos múltiplos contextos,
nos diversos vividos cotidianamente, e esse dado também ficou latente no processo de pesquisa.
Desta feita identificamos que, a pedagogia não escolar encontra-se presente no movimento
social, nesse caso no Assentamento João Batista, nos processos viabilizados via cooperativa, através
das várias vivencias da comunidade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Destaca-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/9394/1996), a abrangência dos
processos educacionais, em ambientes de educação formal e não formal. Nesse sentido, “A
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, Art. 1º).
Essa afirmativa do Lei de Diretrizes e Bases dialoga com a forma de compreender a
educação, a pedagogia, reafirmada no dizer de BRANDÃO( 2007 p.9) na qual, “ não há uma
forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e
talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor não é profissional
o único praticante”
Na perspectiva da pedagogia em ambientes não-escolares, os participantes dos processos
formativos são os próprios membros das comunidades, como e o caso dos assentados, ou ainda,
pessoas convidadas a discutir determinadas temáticas de interesse da população que será
beneficiada. Significa dizer que “é ele o sujeito educativo principal do processo de formação dos
sem-terra, no sentido de que por ele passam as diferentes vivenciais educativa de cada pessoa que

integra, seja em uma ocupação, um acampamento, um marcha, um escola” (CALDART, 2004
p.325). No caso dos dados e das análises aqui apresentadas, as mesmas decorrem dos moradores do
assentamento, que estão à frente dos processos, das discussões que são de interesse coletivo e que
pautam as demandas da comunidade. E que abaixo retratamos na falas dos dois sujeitos da
investigação, tendo como, instrumento de coleta de dados à entrevista semi estruturada aplicada a
uma (01) educadora popular e um (01) líder comunitário, ambos moradores do assentamento,
militantes do movimento dos trabalhadores rurais sem-terra (MST).
A Pedagogia do Movimento Social no Assentamento João Batista II
A partir de toda a incursão no contexto do assentamento Joao Batista II, passaremos a
dialogar com os dados produzidos por meio da pesquisa de campo e que refletem alguns dos
elementos que constituem a pedagogia do assentamento, no lócus da pesquisa.
No dizer de Gohn (2011) a relação existente entre educação e movimento social ocorre a
partir das ações praticadas entre os grupos sociais e movimentos, e essa relação, pode ocorrer na
esfera tanto educacional ou até dentro do próprio movimento social, que por meio de suas ações tem
clara intencionalidade educativa, a exemplo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Arenhatte (2007) afirma que, o movimento tem “clara intencionalidade educativa, acionando
valores e princípios pedagógicos que confere a identidade ao sujeito que nele se educa” (p.20).
Para Caldart (2004), o MST é sujeito pedagógico, pois uma de suas principais
intencionalidade é a formação das pessoas que os constitui, o movimento fundamenta-se na
valorização da identidade do sujeito sem-terra, como sujeito de direito, e de luta, é através desses
princípios e valores do próprio movimento, que as práticas educativas vão sendo forjadas.
Tornando o movimento o principal sujeito educativo, na construção da formação da
identidade do sujeito sem- terra, que vai educando e se educando através de experiência, que cada
um ser humano carrega em si, conforme retrata a fala da educadora e militante da comunidade,
nesse sentido;
Vários educadores que moram aqui têm uma história de luta no passado e que permeia até
os dias de hoje. A gente dentro de nossa tarefa de educador e dentro de nossa formação
humana, uma coisa que fica pra nossa vida, tudo aquilo que a gente aprendeu, na reunião
de coordenação, que aprendeu na luta, quando a gente precisava dialogar com o
secretário, com o prefeito. Lutar pelos nossos direitos! Então, tudo isso ficou na nossa
formação do passado, mas que permeia nossas ações do presente e de certa forma a gente
tem em mente um projeto de sociedade, tem uma finalidade e uma intencionalidade,
quando a gente propõe espaço de formação, e de educação informal para além da escola,
então dentro desses espaços eu em parceria com outros colegas da comunidade, não cria
aquela formalidade. Há! vamos fazer uma reunião, não! A gente vai conversando entre si,
a gente vai se ajustando, a gente vai criar uma dinâmica, a gente acaba assumindo uma
cultura formativa, a partir de nossa vontade mesmo de ver a mudança. (Professora
Manuelly).

O trecho releva uma riqueza de elementos sobre os processos formativos construídos na luta
pela terra; na luta por direitos humanos; sociais; no âmbito de uma pedagogia em ambiente não
escolares, na qual existe uma preocupação com um projeto coletivo de sociedade, de formação
humana, que acompanha a vida, seja ontem; seja hoje, pautado em uma história de formação crítica,
coletiva.
Importante a presença da intencionalidade, no processo que segue rumo a busca de
melhorias para a comunidade coletivamente, as quais implicam qualidade de vida dos mesmos,
onde por meio de ações coletivas cria-se uma formação cidadã, extramuros escolares que
possibilitam a reflexão dos moradores quanto ao seu papel de luta. Assim, percebe-se que os “sem-

terra se educam como sem-terra”, ou seja, junto eles constrói um movimento onde “produz e
reproduz sua própria identidade” (CALDART 2004).
Os dados da entrevista permitiram evidenciar o elemento da coletividade, da cumplicidade,
da parceria para com os pares, com pessoas da comunidade, enquanto eixo fundamental no processo
formativo não-escolar naquele ambiente, pois é por meio dos diálogos, das rodas de conversas entre
eles e da vontade de querer mudanças que vai se assumindo uma cultura formativa e de luta pela
transformação. Essa cultura formativa, de acordo com Gohn (2014) “Se desenvolvem usualmente
extramuros escolares, nas organizações sociais, nos movimentos, nos programas de formação sobre
direitos humanos, cidadania, práticas indenitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais”
(p.41).
Os dados também suscitam a finalidade do processo formativo envolver a comunidade, no
que diz respeito a cultura formativa com o objetivo de vislumbrar as avanços para o coletivo, para
os trabalhadores, moradores, sem secundarizar a formação de pessoas críticas, para a militância no
assentamento. Ainda em trechos da fala da professora, foi possível verificar a relação
intergeracional, pois a entrevistada afirmava que; “tem um grupo de jovens que tem um vínculo
com a igreja e que foi criado pela própria autonomia da juventude com nossa ajuda e eles passam
por uma formação semanal” (Professora Manuelly),
Desta feita, o dado evidencia a participação de uma quantidade significativa de jovens em
encontros semanais, nos quais são trabalhadas várias temáticas que envolve a formação cidadã;
direitos dos trabalhadores; projeto de vida; agricultura familiar; formação humana; territorialidade;
economia solidária; saberes populares, dentre outros. “Além de verificar o que cada participante
tem no seu lote como meio de subsistência, e quais as possibilidades de gerar renda e melhorar
minha vida dentro do lugar que eu estou” (Professora Manuelly).
Na entrevista ficou evidenciado que, a pedagogia trabalhada em ambiente não-escolares
contribui, no que tange a valorização do território, o resgate da identidade, vinculada ao lugar que
se nasce e que se vive, isso porque “a localidade e muito importante porque é o ambiente onde os
sujeitos envolvidos, residem” (GONH, 2014). Esse sentimento de pertencimento, fica explicito, no
dado da entrevista da educadora, ao afirmar que:
Não consegui ver muros e nem barreiras no lugar que eu moro, pois apesar de participar do
grupo de igreja, eu estou aqui no movimento. Na escola, eu não consigo e nem posso
separar a igreja, escola, movimento, eles tem que estar em sintonia, tem que ter um projeto
único que vá permear todas as ações” (Professora Manuelly).

Outro dado relevante, diz respeito ao fato da educadora trabalhar, tanto com a educação
escolar, quanto com a educação não-escolar, condição que contribui para que tenha a abrangência,
acerca de ambos processos educativos, sabendo que cada um tem suas especificidades, no campo de
atuação, levando-se em consideração que uma pedagogia, pode ser complementar da outra e não
excludente.
Observou-se que, a compreensão da intencionalidade presente na educação, contribui para
que o educador assuma uma posição didático-pedagógica crítica, reflexiva, capaz de contribuir
efetivamente para a formação cidadã daqueles vivenciam os processos formativos.
Pois, no final da entrevista da educadora, foi possível destacar que: “A educação não formal
dentro do movimento é muito presente, até mais forte que a educação formal, que a gente defende
é, uma sociedade livre e emancipada, inclusiva a educação do campo, e o futuro dela vai ser uma
educação socialista” (Professora Manuelly, 2017).
Também, na fala, do segundo entrevistado e membro da comunidade, foi destacada a origem
da educação não formal. Segundo ele: “A educação não formal teve origem nos movimentos sociais
muitas vezes desobedecendo à legalidade, o aprendizado e o conhecimento, isso não que disse que

não somos parceiros, que não estamos de acordo com a questão técnica cientifica, muito pelo
contrário, mais nessa questão do aprendizado do conhecimento informal e justamente o que se
oferece para nós” (Sabá). E no dialogo com Freire, reiteramos essa compreensão pois;
A resistência que nos preserva vivos, na compreensão do futuro como problemas e na
vocação de ser mais como expressão da natureza humana em processo de esta sendo,
fundamentos para nossa rebeldia e não para nossa resignação em face das ofensas que nos
destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos
afirmamos (FREIRE, 2014 p.76. grifos do autor).

Ainda na fala do líder comunitário ficou evidenciado que, o assentamento e uma conquista
árdua do MST, essa conquista somente foi possível, por meio da luta pelos direitos que muitas
vezes não são respeitados e assegurados pela legislação vigente. Nesse sentido, os espaços
formativos não-formais ou não-escolares são muito importantes porque “o sujeito tem que ter
direito na condição que ele tem, seja esse com diploma ou sem diploma o direito dele a educação é
fundamental” (Professora Manuelly,2017).
Existe no assentamento um local, no qual as práticas de pedagogia em ambiente não-escolar
acontecem mais frequentemente. Denominado de Sistema Agroecológico em Produção Orgânica –
SAPO “que e do movimento do MST, um lugar registrado como experiência concreta de educação
não formal” (Professora Manuelly,2017), localizado a aproximadamente 2km da comunidade, que
faz parte do assentamento João Batista II
Ainda na fala do senhor Sabá, foi possível observar, a valoração da pessoa, a autonomia e o
processo de emancipação forjado pelo movimento, do saber e do fazer. E, dessa forma, e que vai se
constituindo a identidade pessoal, profissional, humana por meio da pedagogia do movimento do
fazer e do aprender a fazer. Destaca-se que, não e um movimento romântico, ou sutil, porque as
políticas públicas não se concretizam sem luta.
Considerações Finais
Os dados da investigação dialogam com a premissa de que há muito a pesquisar sobre a
Pedagogia em Ambientes não escolares e escolares. Porém, na análise do dados coletados, fica
evidenciada a prática da pedagogia em ambiente não-escolar presente no assentamento João Batista
II, dentro do território camponês, via processos de participação dos próprios trabalhadores,
moradores. Também, fica evidenciado nos dados coletados, uma pedagogia própria do movimento
social que assinala a valorização da identidade do sujeito sem-terra. Também, ficou evidente a
preocupação com processos de formação social, política dos sujeitos, bem como, a formação e a
capacitação para o mundo do trabalho e social, e através da educação não formal que, na análise dos
dados coletados, tem como finalidade forjar processos formativos no diálogo com o cidadão
emancipado, conhecedor de seus direitos sociais, a fim de fomentar as lutas por melhorias, capazes
de favorecer interesses coletivos da comunidade assentada.
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