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Resumo: O presente artigo é uma tentativa de compreender a forma como a arte, com suas 
múltiplas linguagens, se insere no processo de produção e transmissão de saber que acontece no 
interior do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Buscou-se perceber o 
espaço que a arte ocupa dentro da proposta de educação do MST e as finalidades pedagógicas 
com que ela é trabalhada. Para isso, foram analisados documentos de cunho pedagógico 
elaborados pelo MST. Percebeu-se que, a partir de uma concepção universal de educação, que 
propõe que sejam desenvolvidas todas as dimensões que compõem o ser humano (e não apenas 
as habilidades técnico-profissionais), a arte é incluída como uma das esferas a serem trabalhadas 
na formação dos sem-terra, bem como a política, a afetividade, a moral etc. Quanto às 
finalidades pedagógicas do trabalho com as variadas linguagens artísticas, notou-se que a arte é 
entendida como um instrumento para desenvolver valores outros que não os dominantes na 
sociedade capitalista e fortalecer uma identidade coletiva calcada em uma nova cultura que vem 
nascendo da luta pela terra. 
 
Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Educação: Arte-educação.  

 
“The art of revolutionizing”: art and educational action in the MST 
Abstract: this article is an attempt to understand the way by which art, with its multiple 
languages, is inserted in the process of production and transmission of knowledges in the 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [Movement of Landless Rural Workers] – 
MST. The aim of the study was apprehend the space occupied by art in the MST educational 
principles and in its pedagogical objectives. With this goal, the study was based on the analysis 
of the pedagogical documents formulated by MST.  The analysis found that, from a universal 
conception of education, which proposes that all dimensions of human being be developed (not 
only the technical-professional skills), art is one of the realms to be worked on in the teaching of 

                                                           
1 Esse artigo é resultado da pesquisa realizada para elaboração da monografia final do Curso de Pós-
Graduação lato-sensu “Arte e Educação na Transdisciplinariedade”, da Universidade Cândido Mendes, 
concluído em 2007. 
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the landless workers, as well as politics, affectivity, moral etc. Regarding the pedagogical 
objectives through many artistic languages, it was found that art is conceived as an instrument 
to develop other values than the dominant ones in a capitalist society and strengthen a collective 
identity based on a new culture that is emerging from the struggle for the land. 
 
Keywords: Movement of Landless Rural Workers; Education; Art-Education 

 
Introdução 
 

ste artigo conjuga o interesse em estudar o problema da terra no Brasil – tema 
sobre o qual me debrucei durante a Graduação em Ciências Sociais na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – às questões da Educação. Reunir 

esses dois campos de estudo sempre foi uma aspiração, devido à minha experiência em 
sala de aula como educadora e à compreensão de que a escola é também um espaço 
perpassado pelos conflitos que existem na sociedade. Uma questão que me instigava era 
a de como a escola coordenada por um movimento social (no caso, o MST) poderia se 
inserir na luta contra-hegemônica em nossa sociedade atual. 

Pessoa (1999) é um dos autores que destaca o surgimento de um “novo 
camponês” na história brasileira, referindo-se à criação do MST no início dos anos 80. 
Esse “novo camponês” seria caracterizado, em primeiro lugar, por sua determinação em 
incorporar a posse da terra ao seu processo de reprodução social. Além disso, a ele 
poderia ser atribuída uma nova identidade, que vem sendo construída por uma dinâmica 
nova de produção e transmissão de saber. Deve-se dizer que, para Pessoa (1999), esse 
saber que é ensinado e aprendido não está necessariamente vinculado à escola, mesmo 
que nunca prescindindo dela. 

Admitindo que há em curso um processo de formação desses novos sujeitos – 
que não está limitado à escola, ainda que não prescinda dela – , procurei perceber como 
a arte participa dessa dinâmica. Nos importa aqui, portanto, tentar perceber como a arte, 
com suas múltiplas linguagens, se insere nesse processo de produção e transmissão de 
saber, e, portanto, de formação dos sem-terra, que não se limita aos espaços formais de 
educação. 

Para responder a essa questão, procedi à análise de documentos pedagógicos 
elaborados pelo Movimento, enfocando as propostas neles contidas no que dizem 
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respeito à arte. Os documentos analisados foram produzidos pelo Setor de Educação do 
MST no período de 1991 a 2004. 

A maior parte da documentação analisada faz parte do Caderno de Educação 
número 13 (“Dossiê MST Escola”), uma edição especial lançada em 2005 que reuniu 
documentos e estudos produzidos entre os anos de 1990 e 2001 e cujo enfoque recai 
sobre a escola de Educação Fundamental, sobretudo de 1ª a 4ª séries. 

Na apresentação à referida edição, afirma-se que a escolha dos textos não foi 
aleatória, pois foi durante esse período que o MST mais se dedicou a uma produção 
teórica específica sobre a escola de Ensino Fundamental e que “foram esses os 
principais estudos e documentos que referenciaram o trabalho do Setor de Educação até 
aqui” (MST, 2005a, p. 5). A ideia de republicá-los partiu da constatação de que muitos 
dos educadores que trabalhavam nas escolas do MST não tinham conhecimento do 
conjunto de materiais produzidos pelo Movimento, e do fato de que grande parte desses 
textos já estava com sua edição esgotada. 

A outra fonte documental analisada é o Boletim da Educação número 09, 
publicado em 2004 (“Educação no MST: balanço 20 anos”). Nele se faz uma avaliação 
do caminho percorrido pelo MST no campo da Educação, no ano em que o Movimento 
completava seu 20º aniversário. Diferentemente dos documentos que compõem o 
Caderno de Educação número 13, que abordam principalmente a Educação 
Fundamental, nesse Boletim da Educação analisa-se a atuação do MST em todos os 
níveis educacionais em que o Movimento está inserido, desde a Educação Infantil até a 
Universidade. 

Como é possível perceber, a pesquisa por mim realizada não esgota todos os 
documentos de caráter pedagógico produzidos pelo MST, e também não é uma amostra 
escolhida com base em critérios pré-determinados. Trata-se de uma tentativa de ilustrar 
– a partir do material que obtive – a proposta de educação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra, com enfoque na arte e suas diversas linguagens. 

Mesmo não se tratando de uma pesquisa exaustiva, pode-se afirmar que os 
documentos analisados nos fornecem informações bastante ricas e são significativos do 
ponto de vista do próprio MST. No Caderno de Educação nº 13, foram reunidos os 
textos considerados mais importantes nessa reflexão sobre a escola e educação que o 
MST vem realizando ao longo dos anos. E no Boletim da Educação nº 09, foi feita uma 
síntese analítica da trajetória do MST no campo educacional por ocasião dos seus 20 
anos de existência. 
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Além desses dois materiais, tive acesso ainda a mais uma fonte: o Catálogo 2004 
do Concurso Nacional para Estudantes do MST, com o tema “As sementes são 
patrimônio da humanidade”. Nesse catálogo, encontram-se alguns trabalhos de arte-
educação escolhidos pela Comissão de Seleção. Essa foi a 5ª edição do concurso que 
começou em 1998 com o nome de “Concurso Nacional de Redações e Desenhos para 
estudantes do MST”, e marca a ampliação de suas possibilidades de expressão, 
tornando-se a partir de então “Concurso de Arte-Educação”. 
 
O ser humano integral 

Entre as principais linhas de ação do Setor de Educação do MST, de um total de 
28 tópicos, podemos destacar o décimo primeiro: “11. Ter iniciativas e subsidiar o 
trabalho das escolas no campo da cultura e da arte” (MST, 2004, p. 28. Grifo meu). A 
partir da leitura dos documentos pedagógicos produzidos pelo Movimento dos Sem 
Terra, é possível notar que existe uma preocupação em desenvolver trabalhos ligados à 
arte. Essa preocupação deriva, em grande parte, do entendimento de que a educação 
precisa estar voltada para as várias dimensões da pessoa humana. 

No Boletim da Educação nº 09, quando se apresenta a concepção de escola do 
MST, afirma-se que, entre outras características, esta 

 
[...] tem como base as várias dimensões do ser humano. Para nós, esta 
complexidade que nos forma precisa entrar nesta instituição 
educativa. Em outras palavras, a escola tradicional sempre considerou 
o saber científico como o mais importante, senão seu único foco de 
trabalho. A escola que necessitamos considera esse saber 
fundamental, mas atua também em outras dimensões como a 
convivência, a arte, o trabalho, o lúdico, a estética, a política... A isto 
chamamos de ambiente educativo, porque criamos tempos e espaços 
para viver e educar essa totalidade humana (MST, 2004, p. 36-7. 
Grifos meus). 
 

Caldart (2004) faz referência a essa concepção universal de educação que o 
MST procura adotar. Universal aqui não apenas no sentido de para todos, mas sim de 
dar conta da pluralidade das dimensões humanas. Essa concepção, segundo a autora, 
recupera matrizes pedagógicas que estão na origem da constituição da própria 
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pedagogia, uma vez que retoma reflexões sobre a formação de seres humanos, formação 
integral e sustentada em valores humanistas. 

A essa concepção, diz Caldart, se contrapôs uma concepção propedêutica, 
utilitarista e reducionista da educação, segundo a qual a educação deve servir à 
preparação para a vida, vida essa entendida cada vez mais como competição no mercado 
de trabalho. Paulo Freire (2005, p. 56) também se posiciona contrariamente a essa 
concepção redutora de educação: 

 
[...] a capacitação de mulheres e de homens em torno de saberes 
instrumentais jamais pode prescindir de sua formação ética. A 
radicalidade desta exigência é tal que não deveríamos necessitar 
sequer de insistir na formação ética do ser ao falar de sua preparação 
técnica e científica. É fundamental insistirmos nela precisamente 
porque, inacabados mas conscientes do inacabamento, seres da 
opção, da decisão, éticos, podemos negar ou trair a própria ética. 

 
Desse modo, a partir da ideia de que a educação deve desenvolver a pluralidade 

das dimensões que nos constitui, a escola do MST é levada a se abrir não só à arte, mas 
também à política, à afetividade, ao trabalho. No texto “O que queremos com as escolas 
dos assentamentos”, a primeira produção político-pedagógica sobre a escola feita pelo 
Movimento e publicada originalmente em 1991, destacam-se alguns objetivos das 
escolas de assentamentos do MST. O 7º objetivo diz: 

 
A criança tem sentimentos, tem corpo, tem cultura. E ela deve poder 
desenvolver todas essas dimensões. A Escola deve estimular o 
cuidado com a saúde, a livre expressão de idéias e sentimentos. A 
firmeza na luta e a ternura no relacionamento com as outras pessoas. 
[...] Resumindo: a escola deve se preocupar com a pessoa integral 
(MST, 2005a, p. 33). 

 
Ainda em relação aos objetivos referidos acima, o texto levanta algumas 

questões a fim de levar o leitor a refletir sobre se a escola do seu assentamento tem 
conseguido atendê-los (o tópico é intitulado “Para conversar”). São duas as perguntas 
colocadas em relação ao 7º objetivo supracitado. A primeira indagação é se a escola do 
assentamento se preocupa com as atividades ligadas à saúde e à educação física. A 
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segunda pergunta é interessante para o tema aqui tratado: “As crianças têm 
oportunidade de brincar e de desenvolver sua criatividade e suas habilidades artísticas? 
Como?” (MST, 2005a, p. 34. Grifo meu). 

Ao mesmo tempo em que deve se preocupar, como vimos, com a integralidade 
do ser humano, a escola se vê cada vez mais pressionada a derrubar suas paredes e 
extrapolá-las, pois não é possível dar conta de todas essas esferas da vida humana no 
espaço restrito da sala de aula. Isso é o que podemos depreender da leitura do material 
pedagógico do Movimento, e pode ser exemplificado com o trecho abaixo, retirado do 
texto “Como fazer a escola que queremos”, que abriu a coleção Caderno de Educação: 

 
A primeira coisa que precisamos entender é que a criança não 
aprende apenas quando está na sala de aula estudando. A criança 
aprende também quando está fazendo um trabalho prático, quando 
está planejando e fazendo brincadeiras, quando tem que resolver seus 
próprios problemas. [...] Se é assim, a nossa escola não pode se 
preocupar apenas com o que acontece nas aulas. Temos que pensar 
em todas as experiências que a criança deve ter dentro e fora da sala 
de aula e de como a gente pode ligar uma coisa com a outra: [...] 
Como transformar uma festa do dia da criança numa aprendizagem 
de organização e cultura? (MST, 2005a, p. 52. Grifos meus). 

 
Assim, podemos dizer que o conceito de escola se amplia em dois sentidos: 

passa a tratar de aspectos fundamentais à formação humana, indo além dos 
conhecimentos técnico-científicos, e se volta cada vez mais para fora de seus muros, 
reconhecendo outros “ambientes educativos” tão ou mais importantes que a sala de aula. 

Os documentos pedagógicos analisados se destinam a contribuir principalmente 
com a prática educativa desenvolvida nas escolas, mas é interessante perceber que neles 
se reconhece, em vários momentos, que a educação não acontece apenas nessa 
instituição. Ao mesmo tempo, os textos propõem que a escola “aceite sair de si mesma, 
reconhecendo e valorizando as práticas educativas que acontecem fora dela” (MST, 
2005a, p. 205) e cada vez mais se volte para a comunidade sem-terra como um todo. 

Podemos perceber a forma como o MST entende a escola: uma escola diferente, 
que não pode ser vista como o único lugar do processo educacional – já que a educação 
acontece em todas as práticas sociais em que nos envolvemos – mas que tem um papel a 
cumprir na formação dos sem-terra, principalmente quando consegue estabelecer 
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vínculos com as demais experiências educativas presentes no dia a dia dos sem-terra, 
envolvendo-se com os problemas e as questões não apenas do assentamento onde está 
localizada, mas do movimento social mais amplo a que se vincula. 

Em diversos trechos dos documentos analisados, são sugeridas atividades a 
serem desenvolvidas pela escola com o objetivo de buscar um envolvimento com a 
comunidade e extrapolar seus muros. No texto “Como fazemos a Escola de Educação 
Fundamental” (publicado originalmente em 1999) incentiva-se, por exemplo, que a 
escola realize atividades culturais (tais como sessões de teatro, festas folclóricas, 
concurso de contos e de poemas, cantorias etc.) e ainda oficinas de capacitação 
(oratória, marcenaria, dança, violão, teatro, dentre outras). 

O texto aponta ainda para a necessidade de a escola participar das mobilizações 
e lutas do assentamento (não só dos adultos, mas sobretudo dos jovens Sem Terra e dos 
Sem Terrinha) e das iniciativas propostas pelo MST e pelo seu Setor de Educação. Uma 
dessas iniciativas é o Concurso Nacional de Arte-Educação, que é uma atividade que, 
ainda que passe por dentro da escola, a extrapola, esticando o seu espaço de atuação. 
Além disso, todos os documentos enfatizam a ideia de que a escola deve participar e 
contribuir (e até mesmo promover) a mística entre os sem-terra, fazendo aflorar o 
sentimento de amor ao MST e a identidade Sem Terra (esse aspecto será desenvolvido 
na próxima seção). 

Pode-se dizer que, em muitos desses momentos em que a escola é levada a se 
abrir, seja criando novos espaços (como o Concurso Nacional de Arte-Educação ou 
sessões de teatro e de dança), seja cultivando outras experiências educativas já 
existentes (como a mística), há um processo educativo em curso, do qual a arte, com 
suas múltiplas linguagens, participa. Parece haver o reconhecimento – ainda que não 
explicitado dessa forma no material pedagógico analisado – de que a arte não cabe no 
espaço restrito da sala de aula, não podendo ficar ali “confinada”. Isso nos faz lembrar 
do que Vincent Lanier (1999) afirma quanto às diversas experiências estéticas a que os 
educandos têm acesso antes de entrar na escola e mesmo fora desta2. 

O que apresentamos até aqui diz respeito ao espaço que a arte ocupa dentro da 
concepção de educação do Movimento. Cabe finalmente a pergunta sobre qual é o 

                                                           
2 Recordo-me ainda de conversas informais com professores de artes em escolas da cidade do Rio de 
Janeiro sobre a dificuldade em se respeitar as “regras escolares” (manter os alunos em silêncio, sentados 
em fileiras, dentro da sala de aula) no momento de se trabalhar esta disciplina. 
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conceito de “arte” que o MST possui: a forma como a arte é entendida e quais as suas 
finalidades pedagógicas. 
 
“A sociedade que queremos construir se constrói na sociedade de hoje” 3 

A partir da leitura dos documentos pedagógicos do MST, podemos destacar 
alguns objetivos da escola: “a escola deve ajudar a formar militantes” (MST, 2005a, p. 
47); “que a escola trabalhe permanentemente as expressões culturais dos assentamentos 
e da luta pela terra como um todo” (MST, 2005a, p. 69) e “que a escola seja também um 
espaço de exercício prático dos valores que caracterizam o novo homem, a nova mulher, 
a nova sociedade” (MST, 2005a, p. 70). 

Esses objetivos acima enumerados referem-se de certa forma à “pedagogia da 
cultura” que é um dos pilares da pedagogia do MST. No documento intitulado 
“Princípios da Educação no MST” (publicado originalmente em 1996), se reconhece o 
vínculo orgânico entre educação e cultura, e se enfatiza o papel que cabe à educação no 
processo de construção ou reconstrução da identidade cultural dos trabalhadores. A 
preocupação com essa dimensão fica bem explícita na passagem que segue: 

 
Aprendemos com a história que as lutas culturais são parte 
importante dos processos de transformação social. Alguém já disse 
até que representam o cimento que liga as lutas econômicas e 
políticas. Então não podemos considerar menos importante esta 
dimensão quando pensamos na educação das pessoas (MST, 2005a, 
p. 172, grifo no original). 

 
O documento afirma ainda que não se trata apenas de um simples resgate da 

cultura popular, mas principalmente da produção de uma nova cultura, a cultura da 
mudança. Esse mesmo aspecto é destacado em outro texto (“Como fazer a escola que 
queremos”): “As crianças precisam aprender a entender e valorizar sua cultura. E a 
distinguir os costumes e o jeito que precisam superar e quais os que devem cultivar 
nesta nova proposta de vida coletiva que é o assentamento” (MST, 2005a, p. 69). Esse 
seria o processo que Caldart (2004) chama de “transformação do camponês, mas sem 
deixar de sê-lo”. 

                                                           
3 Esse é um dos desafios para a escola e para o próprio Movimento mencionado em um dos documentos 
analisados. Cf MST, 2005a, p. 215. 
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Nessa discussão, parecem estar sendo recuperados alguns apontamentos teóricos 
do autor marxista Antonio Gramsci, ainda que os documentos não façam referência 
direta a ele. Um dos seus conceitos principais é o de “hegemonia”. Podemos entendê-la 
como a capacidade de uma determinada classe unificar – através de sua ação política 
ideológica e cultural – grupos sociais heterogêneos, impedindo que o contraste existente 
entre eles exploda e provoque uma crise na ideologia dominante (GRUPPI, 2000).  

Gramsci estava interessado em pensar como poderia se desenvolver o processo 
que levaria à hegemonia do proletariado, classe dominada no capitalismo. Para ele, as 
classes subalternas, camponesa e operária, em seu processo de formação, não têm ainda 
consciência de seus próprios interesses e de sua função histórica. Isso porque a 
concepção de mundo que carregam, para a qual concorrem influências ideológicas 
diversas e contraditórias, lhes é imposta pelas classes dominantes. Isso nos faz lembrar 
de Paulo Freire (2001), quando diz que os oprimidos “hospedam” o opressor em si. 
Assim, “a sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como 
pessoa, nem a consciência de classe oprimida” (FREIRE, 2001, p. 33). 

Mas enquanto a ideologia dominante chega às classes dominadas por vários 
canais – escola, Igreja, meios de comunicação etc. –, as necessidades reais dos 
dominados os impulsionam a ações, lutas e movimentos, “a um comportamento mais 
geral que entra em contradição com a concepção de mundo na qual foram educados” 
(GRUPPI, 2000, p. 69). De acordo com Gramsci, enquanto houver contradição entre 
essa ação e a concepção de mundo que a guia, ela não poderá se tornar uma ação 
consciente e coerente, não adquirindo caráter revolucionário. 

Para Gramsci, será então necessário que se estabeleça a unidade entre teoria e 
prática, com a crítica à concepção imposta às classes subalternas e a construção de uma 
nova – o que não se dará como resultado de uma reflexão puramente pessoal, mas sim 
como resultado de um processo social. Segundo Luciano Gruppi (2000, p. 72-3), um 
dos grandes estudiosos do pensamento desse autor: 

 
O que pode torná-la [a classe operária] consciente é o resultado de 
todo um processo. Nesse processo social, articulam-se as influências 
e a luta de diferentes hegemonias, tanto políticas quanto culturais. 
[...] A hegemonia, portanto, não é apenas política, mas é também um 
fato cultural, moral, de concepção de mundo. (Grifos meus) 
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Para o MST, essa dimensão cultural também vai assumir uma grande 
importância, e é por isso que a escola acaba sendo envolvida nessa tarefa, que é do 
Movimento como um todo e não apenas dela: “Nossas escolas, nossos cursos de 
formação, precisam ser espaços privilegiados para a vivência e a produção de cultura. 
Seja através da comunicação, da arte, do estudo da própria história do grupo, da festa, 
do convívio comunitário como antídoto ao individualismo [...]” (MST, 2005a, p. 173. 
Grifo meu). 

Em outro documento já referido (“Como fazer a escola que queremos”), são 
enumerados exemplos de ações que a escola pode realizar a fim de valorizar a cultura 
existente no assentamento e ao mesmo tempo promover a nova cultura que nasce da 
luta. Desse modo, a escola deve possibilitar à criança “aprender os cantos da luta, fazer 
poesias, promover festas para comemorar as datas significativas para os assentados, 
hastear a bandeira do Movimento Sem Terra” (MST, 2005a, p. 69. Grifos meus). 

A partir dos dois fragmentos acima transcritos, podemos perceber a forma como 
o MST conceitua a arte, com suas variadas linguagens. Ela é vista – na grande maioria 
dos trechos em que lhe é feita referência – como um instrumento para auxiliar a 
formação dos sem-terra, garantindo o aprendizado de novos valores, fortalecendo uma 
identidade cultural comum em consonância com essa cultura da mudança e preparando, 
portanto, os futuros militantes. Ela não é considerada uma atividade com uma 
importância em si mesma – com exceção de algumas poucas passagens. 

Alguns teóricos da arte-educação, tais como Ana Mae e Vincent Lanier, já 
participaram de discussões sobre essa temática. Este último, em seu artigo “Devolvendo 
arte à arte-educação”, explica que, para muitos profissionais da área, “a experiência com 
a arte é meramente um meio para algum fim mais meritório, importante não por si 
mesma mas como veículo” (LANIER, 1999, p. 44). E, embora reconhecendo que ele 
próprio ainda acredite nessa posição, defende que o foco do arte-educador seja o 
progresso no domínio dos procedimentos estético-visuais, e não o desenvolvimento de 
qualidades pessoais que não se relacionam necessariamente com a arte. 

Ana Mae (2005b), em livro sobre a história do ensino da arte no Brasil, aponta 
que essa concepção da arte como algo acessório já estava presente no Decreto de 1816 
com o qual Dom João VI criou o ensino artístico na colônia, determinando a fundação 
no Rio de Janeiro de uma Escola de Ciências, Artes e Ofícios. Assim, afirma a autora: 
“O texto legal caracteriza a Arte como um acessório, um instrumento para 
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modernização de outros setores e não como atividade com importância em si mesma” 
(MAE, 2005b, p. 21). 

Apesar dessa discussão teórica referida acima sobre o ensino da arte (e que não 
chega a ser consensual no campo da arte-educação4), o conceito que pode ser 
depreendido da análise dos documentos pedagógicos produzidos pelo MST é o de arte 
como instrumento capaz de propiciar a vivência de certos valores, o desenvolvimento de 
certas qualidades, a formação de pessoas comprometidas com a transformação social. 
Mas é importante mencionar que, em alguns poucos trechos dos documentos, ela é 
considerada como uma linguagem, destacada por propiciar o desenvolvimento das 
“habilidades de expressão”. 

Nessas poucas passagens – foram vistas três referências nesse sentido – , a arte é 
mencionada por seu potencial de complementar o trabalho desenvolvido com a língua 
portuguesa, ajudando a incrementar as formas de expressão dos educandos. Por isso, é 
incluída, juntamente com essa disciplina, na área intitulada “Comunicação e 
Expressão”. 

Além da tarefa principal da escola de potencializar, entre os estudantes, a leitura 
e a escrita de textos na língua pátria, os documentos analisados referem-se também à 
importância de se desenvolver a expressão oral (sugere-se que sejam trabalhados cantos 
e dramatizações, além da criação de histórias e poemas), a expressão corporal (através 
do teatro, da dança, da fabricação de instrumentos musicais caseiros, de exercícios 
físicos e jogos) e a “leitura de outras línguas: gestos, mímica, dança, cores, esculturas...” 
(MST, 2005a, p. 79). 

Podemos ver, portanto, nesses poucos trechos, que a arte está sendo tratada 
como linguagem, adquirindo uma importância em si mesma. Mas não é esse o conceito 
de arte que predomina nos documentos analisados, uma vez que o trabalho com as 
variadas linguagens artísticas é encarado como um caminho para se chegar a fins não-
artísticos. 

Assim, no processo de formação dos sem-terra, a arte teria como uma de suas 
principais finalidades pedagógicas contribuir – ao lado de diversas outras experiências 

                                                           
4 João Francisco Duarte Jr (1998, p. 72) procura expor os “fundamentos filosóficos que embasam a 
utilização da arte como veículo educacional”. O autor propõe que a arte seja utilizada na educação como 
“instrumento para a formação de um homem mais pleno” (DUARTE JR, 1998, p. 65. Grifos meus). 
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educativas vividas no Movimento – para a construção da identidade Sem Terra5. Ser 
Sem Terra é muito mais do que estar na condição de um trabalhador ou trabalhadora 
sem a terra; ser Sem Terra é uma identidade de cultivo, um nome próprio a ser herdado 
e honrado. 

No Boletim da Educação nº 09 (“Educação no MST: balanço 20 anos”), são 
listadas as principais linhas de ação do Setor de Educação do Movimento, já referidas 
anteriormente. O primeiro item, de um total de 28, é o seguinte: “Fortalecer a identidade 
Sem Terra e a pertença ao Movimento entre educandos, educadores e famílias 
acampadas e assentadas” (MST, 2004, p.28). Para isso o Movimento empreende 
variadas estratégicas pedagógicas, mas cabe destacar o papel que a arte cumpre nesse 
processo, dado o seu caráter simbólico. 

É significativo perceber, a partir da análise do Catálogo 2004 do Concurso 
Nacional de Arte-Educação, que muitos dos trabalhos artísticos produzidos pelas 
crianças e adolescentes – seja um desenho, um poema ou uma escultura – retratam esse 
sentimento de pertença ao Movimento e o cultivo de uma identidade coletiva, não 
havendo a distinção entre crianças e jovens acampados e assentados (e que, portanto, já 
conseguiram a terra).  

Esse concurso surgiu em 1998 com três grandes objetivos, elencados no Boletim 
da Educação nº 09: primeiramente ele iria possibilitar a aproximação do Setor de 
Educação do MST com as muitas escolas das áreas de reforma agrária; em segundo 
lugar ele levaria para as escolas temas que estivessem palpitando na sociedade ou no 
próprio Movimento para serem “estudados e embelezados pelas crianças” (MST, 2004, 
p.38); e finalmente ele poderia motivar a expressão artística de educandos e educadores. 
Dos três objetivos citados, podemos notar que os dois primeiros estão relacionados a 
essa preocupação em fortalecer a identidade Sem Terra e o próprio Movimento. 

O primeiro objetivo, como se vê, é o de buscar uma maior organicidade das 
escolas localizadas em áreas de assentamento, para que passem a se envolver com as 
questões colocadas pelo MST e com seu projeto político. O segundo objetivo é o de 
possibilitar a reflexão de crianças e adolescentes sobre assuntos considerados 
importantes para o Movimento. Os temas escolhidos nas cinco edições do concurso 
foram os seguintes: “O Brasil que queremos” (1998); “Feliz aniversário, MST!” (1999); 

                                                           
5 Um estudo mais aprofundado sobre a identidade Sem Terra extrapolaria os objetivos desse trabalho. 
Para uma pesquisa nesse sentido, algumas referências são: Vendramini, 2000 e 2003; Caldart, 1997 e 
2004; Schmitt, 1992; Tarelho, 1988. 



Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017 

 
63 

“Brasil, quantos anos você tem?” (2002); “Terra e vida” (2003); “Sementes: patrimônio 
da humanidade” (2004). 

O catálogo que analisamos contém alguns dos trabalhos artísticos do último 
concurso. Através de variadas linguagens artísticas, as crianças e adolescentes refletem 
sobre um tema central para o conjunto do Movimento – no caso analisado, o assunto 
escolhido foi a questão das sementes dentro de um contexto de expansão dos 
transgênicos na agricultura do país. A produção artística a partir desses temas contribui 
para fortalecer o sentimento de pertencimento à organização, e nesse sentido podemos 
perceber a atuação da arte como um meio para levar a fins que relegam o campo 
artístico. 

Em muitos trabalhos desse catálogo está presente a discussão sobre qual o tipo 
de semente seria mais adequado aos trabalhadores do campo e à sociedade brasileira 
como um todo. A defesa da semente “crioula” em contraposição à transgênica é 
unânime nas produções das crianças e adolescentes, tendo sido essa a posição sobre o 
assunto que o MST adotou e tornou pública. 

Também se percebe nos trabalhos que compõem o referido catálogo a presença 
muito forte do símbolo do MST, que é retratado como resultado do germinar de uma 
semente ou então é mostrado como fonte de onde brotam sementes. Nesses desenhos e 
poemas é possível reconhecer a manifestação gráfica de uma identidade Sem Terra que 
vem sendo construída nas várias ações que o Movimento empreende no seu cotidiano, 
do qual as crianças e adolescentes são parte. 

No documento intitulado “Como fazemos a Escola de Educação Fundamental”, 
destaca-se o conteúdo educativo dessas ações que marcam a história do MST e 
contribuem para a formação da identidade Sem Terra. Sobre esta, afirma-se: 

 
Esta identidade fica mais forte à medida que se materializa em um 
modo de vida, ou seja, que se constitui como cultura, e que projeta 
transformações no jeito de ser das pessoas e da sociedade, cultivando 
valores radicalmente humanistas, que se contrapõem aos valores anti-
humanos que sustentam a sociedade capitalista atual (MST, 2005a, 
p.200. Grifos do texto original). 
 

Nesse fragmento acima transcrito, pode-se notar que um traço marcante dessa 
identidade Sem Terra é o cultivo de alguns valores. Pela leitura dos documentos 
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pedagógicos, percebe-se que não se trata de quaisquer valores, mas daqueles 
comprometidos com o ser humano, com a justiça e a solidariedade, com a 
transformação da sociedade atual e a construção de uma nova. Isso nos faz lembrar de 
Paulo Freire quando nos diz que o mundo é dominado pela ética do mercado, que é uma 
ética cruel. Caberia àqueles interessados na mudança propagar uma outra ética, que 
tivesse como eixo central o ser humano. 

No início desse tópico, foram destacados alguns objetivos da escola. Um deles 
diz que ela deve ser um espaço de exercício prático dos valores que caracterizam a nova 
sociedade. Desse modo, uma vez que o Movimento pretende quebrar a ordem instituída 
e construir uma nova ordem, é natural que se busque educar a partir de novos valores. O 
trecho seguinte, retirado do texto “O que queremos com as escolas dos assentamentos”, 
revela a preocupação do MST nesse sentido: 

 
As nossas crianças necessitam de valores que formem o seu caráter 
de um jeito diferente daquele que a televisão forma, daquele que as 
famílias capitalistas formam. As crianças precisam aprender a lutar e 
a ser firmes na luta. A não perder a sensibilidade e a ternura de quem 
descobriu e compreendeu o outro. Mas também aprender a se 
indignar profundamente com qualquer injustiça cometida contra 
qualquer pessoa em qualquer parte do mundo (MST, 2005a, p. 36. 
Grifos meus). 

 
O aprendizado desses novos valores (a solidariedade, a cooperação, a capacidade 

de indignação, a esperança, a confiança, a ternura, o gosto de ser povo trabalhador, a 
disciplina e o espírito de sacrifício, para citar alguns que são referidos nos documentos) 
vai acontecer nas vivências dos sujeitos, nas diversas práticas sociais que têm lugar na 
dinâmica do Movimento, e não apenas na escola. Na concepção pedagógica do MST, a 
luta social também tem uma dimensão educativa e, portanto, nela são vividos muitos 
desses novos valores que se quer propagar, como por exemplo, a capacidade de se 
indignar contra as injustiças, a vontade de transformar a realidade, a esperança na 
mudança, a confiança na força da classe trabalhadora. 

Considerando a questão que nos move – compreender a forma como a arte 
participa da dinâmica de produção e transmissão de saber no interior do MST – pôde-se 
perceber pela análise dos documentos pedagógicos a que tivemos acesso que a arte é 
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vista como um veículo através do qual alguns desses novos valores acima referidos 
podem ser vivenciados, reafirmando o que já foi exposto anteriormente. Um dos trechos 
em que isso fica bem claro, extraído do texto “Ensino de 5ª a 8ª séries em áreas de 
assentamento: ensaiando uma proposta” (elaborado em 1995), é o seguinte: 

 
[...] nossa escola deve se colocar a serviço de um projeto político 
popular, garantindo no seu currículo: [...] 5º) o cultivo à arte em suas 
mais variadas formas de expressão, como elemento humanizador e 
estimulador da criatividade e da disciplina (MST, 2005a, p.141. 
Grifos meus). 
 

Na passagem acima, vale sublinhar primeiramente a relação que é estabelecida 
entre uma escola comprometida com o povo e com a transformação da sociedade e o 
cultivo da arte como parte necessária do seu currículo. Em segundo lugar, destaca-se o 
papel da arte como elemento (ou, em outras palavras, instrumento, veículo) capaz de 
trabalhar valores humanistas e de estimular a disciplina – valor necessário a todo 
militante – e a criatividade – qualidade individual que não está necessariamente 
vinculada à arte, mas que é mencionada com uma certa frequência nos documentos 
como sendo consequência do trabalho com a arte. 

No Boletim da Educação nº 09 (“Educação no MST: balanço 20 anos”), é 
apresentado o trabalho que o Setor de Educação realiza com a Educação Infantil, 
referindo-se principalmente às “cirandas infantis”, nome pensado para diferenciar-se de 
“creche” e inspirado nos “círculos infantis” de Cuba. 

Embora sejam iniciativas bastante incipientes, devido à inexistência de políticas 
públicas na Educação Infantil, as cirandas trazem uma concepção bastante inovadora 
sobre a formação da criança de 0 a 6 anos. Quanto ao trabalho com a dimensão artística 
– nosso objeto – ele também é destacado como um meio através do qual a criança pode 
adquirir autonomia, apreender a viver em grupo e a ser criativa (novamente a mesma 
qualidade). 

 
Nas cirandas é estimulado o aprendizado da criatividade e da 
cooperação, por meio de diversas estratégias pedagógicas. Um 
exemplo de atividade pedagógica que desenvolve autonomia e 
cooperação é o desenho coletivo. Nele a criança deve observar a ação 
do outro para planejar a sua própria, a partir de suas escolhas. [...] 
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Além disso, a prática de ouvir e dançar a ciranda faz a criança 
desenvolver habilidades para viver melhor em grupo (MST, 2004, 
p.49. Grifos meus). 

 
No catálogo do Concurso Nacional de Arte-Educação, vê-se que, dos 31 

trabalhos selecionados, 6 foram trabalhos coletivos, alguns produzidos por uma turma 
inteira, outros por duas ou quatro pessoas. É possível inferir que essa seja uma prática 
incentivada pelos educadores do Movimento, já que ajudaria a desenvolver um 
sentimento de cooperação, como vimos no trecho acima. Ainda em relação aos 
trabalhos do referido concurso, percebe-se em alguns deles a presença viva desses 
novos valores que o Movimento pretende incorporar na vivência das pessoas. 

Na poesia que reproduzo a seguir, marcada por uma linguagem repleta de 
figuras, com muitas antíteses e metáforas, podem ser vistos alguns desses valores que o 
Movimento busca cultivar, tais como: a esperança na mudança, a indignação contra a 
opressão, o gosto de ser povo trabalhador, a confiança na sua força para construir um 
outro amanhã. Ela foi extraída do referido catálogo. 
 

Frutos dourados do sol 
 
 
Na terra escura da noite as estrelas são sementes 
Pra colher o novo dia que espera nossa gente. 
 
Já escuto na lavoura o passo alegre do povo 
Que vai levando nos braços os frutos do dia novo. 
 
Entre o hoje e o amanhã corre um rio que nos alerta 
Nas águas de quem oprime não navega quem liberta. 
 
Cai o suor na terra arada, a chuva na plantação 
Quem traz ganância nos olhos 
Não traz sementes nas mãos 
 
São legiões de campesinos vindos de enxadas nos ombros 
Plantando sua esperança nesta vastidão de escombros 
 
Pelas mãos de gente simples o dia nasce 
Das sombras os frutos dourados do sol 
 
Vão pro celeiro de espera 
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E a colheita sorrindo 
Do ventre da primavera. 
 
 
Maria D’ajuda 
6ª série – Escola Municipal Eloi Ferreira 
Assentamento Projeto 40-45 
Alcobaça, Bahia 

(MST, 2005b, p. 21). 
 

Célio Turino (2006, p. 9), em seu texto sobre práticas de uma educação não-
formal, discute o fato de que os esportes, as brincadeiras e os jogos – poderíamos 
também acrescentar as artes – “refletem valores e indicam caminhos pelos quais as 
sociedades vão trilhar. Mais que a atividade em si, cabe-nos procurar o sentido destas 
brincadeiras e jogos” (Grifos meus). Quando fala sobre os programas de preenchimento 
do tempo livre direcionados para crianças pobres, o autor afirma que a grande parte 
deles servem como reprodutores da estrutura social, já que propõem a inclusão na 
ordem estabelecida e não o seu questionamento. 

Stanley Parker (apud TURINO, 2006, p.12) demonstra a relação entre o esporte 
e os valores de nossa sociedade: 

 
O esporte também se relaciona aos valores dominantes em nossa 
sociedade, e existem provas substanciais de que opera como forma de 
controle social. Isso se aplica especialmente ao ensino de esportes nas 
escolas. [...] O esporte é essencialmente competitivo, sendo, portanto, 
um modo efetivo de socialização na moral competitiva da sociedade 
contemporânea. Sendo uma competição governada por regulamentos, 
estimula os jogadores a aceitarem a regra do ‘jogo limpo’, assim 
como os cidadãos são estimulados a aceitar que os regulamentos da 
sociedade são neutros e que todos são iguais perante a lei. 

 
Turino (2006) ressalta, no entanto, que o esporte pode assumir outro papel, e não 

apenas o de inculcação da ideologia dominante. Tudo vai depender, diz ele, dos 
caminhos que aceitamos como desejáveis para a sociedade. Podemos dar a ele um 
significado diferente, onde outros valores sejam trabalhados e uma nova consciência 
seja cultivada. 
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É com esse último sentido que o Movimento dos Sem Terra pretende 
desenvolver o trabalho com as linguagens artísticas (assim como com as brincadeiras e 
os jogos, que também são referidos nos documentos). A arte seria um meio através do 
qual poderiam ser cultivados valores outros que não os dominantes na sociedade 
capitalista, ajudando a formar o novo homem e a nova mulher para a nova sociedade 
que já começa a ser construída. 
 
Conclusões 

Procurou-se nesse artigo entender o lugar que a arte ocupa dentro da concepção 
de educação que o MST sustenta. Buscou-se também explicitar o conceito de arte que o 
Movimento possui, destacando as finalidades pedagógicas do trabalho com as várias 
linguagens artísticas. Para tanto, analisamos alguns documentos pedagógicos elaborados 
pelo MST. 

Foi possível notar, pela análise de tais documentos, que existe a preocupação em 
desenvolver trabalhos com as diferentes linguagens artísticas. Isso se deve, em grande 
parte, à forma como o MST entende a educação. Um dos seus princípios filosóficos6 é o 
de que a educação deve estar voltada às várias dimensões da pessoa humana. Podemos 
ver que, também aqui, está sendo retomada a tradição teórica marxista, que aponta como 
característica de uma práxis educativa revolucionária a tentativa de reintegrar as 
diversas esferas da vida separadas pelo modo de produção capitalista.7 

Assim, não é somente uma formação envolvendo a arte que tem lugar de 
destaque dentro dessa concepção de educação, já que esta abrange também outros 
âmbitos da vida do ser humano: a política, a afetividade, o lúdico, o trabalho, a moral. 
Pudemos perceber que, ao mesmo tempo em que essas várias dimensões que nos 
compõem são levadas a ingressar na escola, há um movimento que força esta a 
extrapolar os seus muros, abrindo-se a experiências educativas que acontecem para além 
da sala de aula. 

Por fim, pôde-se perceber, pela análise do material pedagógico do Movimento, 
que o trabalho desenvolvido com as variadas linguagens artísticas tem como finalidade 
pedagógica principal ser um instrumento para auxiliar o cultivo de uma nova cultura, 
comprometida com a transformação da sociedade e com a construção de um projeto 

                                                           
6 Cf “Princípios da Educação no MST” (MST 2005a, p. 159-79). 7 Karl Marx e Friedrich Engels (2001) dedicam uma parte significativa de “A Ideologia Alemã” para 
tratar da especialização do trabalho e da separação entre o trabalho manual e o intelectual, características 
de uma sociedade capitalista. 
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político popular para o país. O MST é um movimento social que está vinculado aos 
interesses da classe trabalhadora e que, portanto, realiza uma luta pela hegemonia desta 
classe no interior da sociedade, onde a cultura é uma dimensão importante a se 
considerar. 

Assim, a arte (bem como todas as outras atividades e práticas educativas levadas 
a cabo pelo Movimento) é vista como um elemento através do qual deve ser trabalhada 
a identidade Sem Terra e o cultivo de novos valores que não os dominantes na 
sociedade capitalista, necessários a uma nova ordem social. A educação, para o MST, 
deve ajudar na construção do novo homem e da nova mulher, e a arte participa desse 
processo educativo, trabalhando a cooperação, a sensibilidade, a disciplina, a 
criatividade, a utopia. 

Com essa pesquisa, pretendia contribuir, na medida do possível, para a 
compreensão desse movimento social e de seus agentes, os Sem Terra. Além disso, 
esperava oferecer subsídios para a reflexão da prática pedagógica de outros educadores 
e educadoras, ainda que esta aconteça principalmente nas cidades. 

Em relação à minha atuação especificamente, creio que esse trabalho me 
permitiu pensar sobre alguns aspectos de minha atividade como educadora. A pesquisa 
me instigou a refletir sobre como fazer para tirarmos o foco da escola, levando-a a se 
envolver com outras experiências educativas que os estudantes vivenciam fora de sala 
de aula, inclusive as estéticas. Uma outra reflexão é sobre como essa instituição pode 
desenvolver novas relações sociais em seu interior que permitam repensar a ordem em 
que vivemos, possibilitando a educandos e educadores projetar uma nova sociedade. 
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