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RESUMO

O capital produz o espaço através de diferentes formas de acumulação e concentração da riqueza produzida
socialmente, das quais as relações societais imprimem as contradições inerentes a todo esse processo, que
vai desde a exploração da força de trabalho à precarização das condições de vida e da educação dos
trabalhadores no campo, o que ven sendo tratada de forma naturalizada pelo governo. É nessa perspectiva
que foi lançado em 1998 o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), nascido no ambito
dos movimentos sociais como uma proposta alternativa de educação Nesse sentido, a alternativa encontrada
pelos líderes do MST, no assentamento José Ribamar em Nossa Senhora da Glória-SE, foi a criação de uma
turma de Educação de Jovens e Adultos- EJA no próprio assentamento, através do programa Projovem
Campo- Saberes da Terra, em busca desse nova alternativa

Palavras-Chave: Educação do Campo. Reforma Agrária. Pronera.

ABSTRACT

The capital produces the space through different forms of accumulation and concentration of
wealth produced socially, of which societal relations print the contradictions inherent in this whole
process, from the exploitation of the labor force to the precariousness of living conditions and
education of workers in the field, what ven being treated so naturalized by the Government. It is
in this perspective that was released in 1998 the National Education Programme on agrarian
reform (Pronera), born in the scope of social movements as an alternative proposal to this end,
the education alternative found by the leaders of the MST, the settlement José Ribamar in Nossa
Senhora da Glória was the creation of a class of adult and youth education-EJA in own
assentamentethrough the program of Earth Knowledge field Projovem in search of this new
alternative
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho objetivou analisar as formas que o capital produz o espaço através de diferentes formas
de acumulação e concentração da riqueza produzida socialmente, implicando em diferentes questões agrárias
e educacionais. Assim foram feita leituras de livros/textos, pesquisas a órgãos municipais, estaduais e
municipais, bem como trabalho de campo.

Entendemos que as relações societais imprimem as contradições inerentes a todo esse processo que vai
desde a exploração da força de trabalho à precarização das condições de vida e da educação dos
trabalhadores no campo e na cidade. O que desencadeia em uma crise agrária e urbana.

Nesse sentido o estado brasileiro não fica de fora desse processo, uma vez que este é altamente seletivo e
excludente, o que vai refletir na organização do espaço agrário, visualmente segregacionista, e
consequentemente na educação. Pois, embora esteja situada na Constituição Federal como direito de todo
cidadão, a educação tem se constituído direito apenas de uma pequena parcela da sociedade, a elite
brasileira.

O latifúndio improdutivo, ao longo do processo histórico, tem marcado a realidade do país, o que faz
aumentar a miserabilidade e indigência da classe trabalhadora, desprovida dos meios de produção. A
segregação sócio-espacial do Brasil tem suas origens na ocupação do território com a invasão colonial e
permanece até hoje em todas as formas refletidas no espaço geográfico, iniciando com as Capitanias
Hereditárias e posteriormente de forma mais fatiada com as Sesmarias.

A economia brasileira, subordinada aos interesses do mercantilismo e posteriormente do capitalismo
industrial, foi organizada em grandes propriedades rurais voltadas para a exportação, perpetuando o ciclo
com o capitalismo comercial e financeiro, numa articulação dependente.

Nas palavras de Marx (1993):

[...]O direito do proprietário fundiário tem sua origem no rancho. Os senhores de
terra, como todos os homens, gostam de recolher onde não semearam e exigem
mesmo uma renda pelo produto natural da terra [...]. Segundo os princípios da
economia política, o interesse do proprietário no bem-estar da sociedade significa
que ele está interessado no crescimento da população da produção, na multiplicação
das suas necessidades, uma palavra, no aumento da riqueza; e, de acordo com as
nossas observações prévias, este aumento da riqueza é idêntico ao aumento da
miséria e da escravidão [...]. O interesse do proprietário encontra-se assim em
oposição ao interesse do trabalhador rural, tal como o interesse do industrial se opõe
ao dos seus trabalhadores. Reduz os salários a um mínimo [...] deste modo o
interesse do proprietário, longe de se identificar com a da sociedade, está em
antagonismo com o interesse dos rendeiros, dos trabalhadores rurais, dos operários
industriais e dos capitalistas, e o interesse de um proprietário nem sequer é idêntico
ao de outro em virtude da concorrência, que agora iremos considerar (MARX, 1993,
pp. 139, 146, 147).

Segundo Santos (1988),

O espaço é resultado da ação dos homens, não de um ato individual, mas da
totalidade de suas relações, logo, é resultado de movimento, de transformação, da
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espacialização, mas espacialização não é espaço. Espacialização é um momento de
inserção territorial dos processos sociais (...) a espacialização é sempre o presente,
um presente fugindo. (SANTOS, 1988, p.73).

Como a modernização da agricultura, todo esse processo de expropriação, de exclusão, de miserabilidade, e
dos instrumentos de trabalhos, se soma a exclusão histórica do sistema escolar, que vem sendo tratada de
forma naturalizada pelo governo, bem como por parte da população, já que se convencionou natural a
condição de analfabeto do trabalhador rural, levando os jovens camponeses ao desestímulo e a baixa estima
com relação à escola, uma vez que educação de qualidade é um privilégio de classe.

Os assentamentos rurais (re) territorializados em várias partes do Brasil, são expressões de ação e reação de
uma parcela da população em discordância com o processo social excludente e segregacionista, o que
demonstra os frutos do movimento camponês na luta pela terra, sendo o assentamento a experiência do
enfretamento vivenciado pelos atores sociais e sujeitos de Reforma Agrária; Constituindo-se em uma luta pela
construção de uma nova sociedade, concebida como processo em que novas relações sociais, ambientais e
educacionais vão sendo construídas, sendo sujeitos de sua história, criando caminhos próprios de luta,
interferindo na dinâmica da sociedade e modificando o espaço geográfico. Pois a luta histórica dos
movimentos sociais induz a outros processos de luta, como a educação e saúde.

Entende-se dessa forma a falta de interesse dos dirigentes governistas de criarem e implementarem políticas
públicas que venham, de fato, reverter esse quadro, pois chegamos ao terceiro milênio e não conseguimos
mudanças estruturais de base, que transcenda essa segregação escolar no campo, uma vez que até a década
de 1960 não haviam escolas no meio rural, nem condições para que esses jovens pudesse estudar nas sedes
municipais. Atualmente, nota-se um avanço nesse sentido, porém os conteúdos, os currículos e os
calendários, embora esteja nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como obrigatórios e flexíveis, ainda
não superou essa condição.

Essa situação também é uma marca em Sergipe, principalmente no território do Alto Sertão Sergipano,
constituído por sete municípios: Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa
Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes e Gararu. Nesse ensejo surgem, como forma de pressão social
no estado, sobretudo no território em foco, uma série de movimentos ligados aos trabalhadores rurais, em
busca, principalmente, de uma política de Reforma Agrária sólida, que propicie dignidade e condições de
trabalho ao camponês. Isso fica claro quando se observa o numero crescente de assentamentos no município
estudado em quastão.

A questão dos movimentos sociais

A medida que se intensificam os efeitos socialmente negativos da política econômica e consequentemente da
estrutura latifundista, os movimentos sociais vão ganhando representatividade. Nesse sentido o Território do
Alto Sertão sergipano (com 4.952 km2) abrange 20,3% do território sergipano, onde encontramos as piores
condições de vida do Estado. Segundo dados do INCRA (1990), nesse território encontram-se o maior número
de latifundiários (29,3%) e pequenos agricultores cuja reprodução depende da subsunção do trabalhador ao
trabalho temporário e/ou pagamento da renda-serviço aos proprietários de terra.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Nossa Senhora da Glória-SE, no referido
município encontram-se sete assentamentos: Zé Emídio (com 23 famílias e distante 12 km da sede), Nossa
Senhora da Boa Hora (com 25 famílias e distante 25 km da sede), Fortaleza (com 50 famílias e distante 57
km da sede), João do Vale (com 22 famílias e distante 19 km da sede), Luís Beltrame (com 20 famílias e
distante 39 km da sede), José Ribamar (com 32 famílias e distante 18 km da sede) e o Adão Preto (com 10
famílias e distante 35 km da sede). O que mostra a insatisfação do trabalhador rural e a ineficiência da
“Reforma Agrária” que se faz no Brasil e consequentemente em Sergipe e seus respectivos municípios, face
às condições de pobreza existentes no mesmo e em seus assentamentos, criando diferentes formas de
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sobrevivência, sendo também estes os aspectos da realidade socioeconômica brasileira, base sobre a qual se
assentam nossas reflexões.

Para Marx (1993):

O domínio da terra, já mesmo no regime de propriedade feudal, surge como poder
estranho que impera sobre os homens. O servo é o produto da terra. O igual modo,
o herdeiro, o primogênito, pertence à terra. Ele recebe-a como herança. O regime
da propriedade privada começa com a propriedade fundiária, que é a sua base. Mas
na propriedade feudal, o senhor aparece pelo menos como rei da terra. A modo
semelhante, existe também a aparência de uma mais intima correção entre o
proprietário e a terra do que excede com o passe da mera riqueza. A propriedade
fundiária assume um caráter individual com o seu senhor, possui o seu próprio
estatuto, é real ou baronial com ele, tem os seus privilégios, a sua jurisdição, os
seus direitos políticos, etc. Surge como o próprio corpo inorgânico do respectivo
senhor (MARX, 1993, pp.150-151)

Dessa forma percebe-se que a segregação socioeconômica no Brasil não é um fato recente, mas é fruto do
próprio processo de colonização segregacionista pouco comprometido com o próprio desenvolvimento
socioeconômico do país e com o desenvolvimento da agricultura, aumentando as pressões pela Reforma
Agrária através dos crescentes movimentos sociais, que são marco da (re) criação de formas de resistência
dos sujeitos da luta pela terra, que em meio a todo esse processo produzem o espaço geográfico, bem com a
si mesmos, uma vez que o espaço é resultado da ação dos homens, não de um ato individual, mas da
totalidade de suas relações.

Para Oliveira (1996),

O território é um espaço transformado pelo trabalho [...] é uma produção
humana, logo, espaço de luta, de luta de classes ou frações de classes. Por
causa de todas as relações que envolvem inscrevem-se no campo do poder,
sendo, pois o lugar da luta cotidiana da sociedade pelo seu dever/alevir
(1996, p. 13).

Em nenhum momento na história brasileira fez-se ausente o antagonismo entre a classe latifundiária e a
classe camponesa. A dominação do capital no campo, viabilizada por políticas e programas agrícolas
implementados historicamente pelo Estado brasileiro culmina numa sujeição ainda maior do trabalhador e
dessa forma provoca sua indigência.

De acordo com Santos

A consciência social é produto das relações sociais, quando o trabalhador passa a
compreender a estrutura excludente da sociedade e seu papel nessa estrutura,
incorpora uma nova categoria que é a consciência política. Nesse sentido a
consciência política é um estágio superior da própria consciência, ela incorpora
valores que buscam mudar as relações da sociedade (SANTOS, 2005, p.37).

No espaço vivido segundo a mesma autora “a militância, na práxis coletiva cotidiana do acampamento,
incorpora novos valores à consciência social, através da intervenção organizada vai modificando-se e
transformando-se em uma consciência política” (p. 38)

O Pronera como espelho de alternativa encontrada pelo Assentamento José Ribamar.
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É nessa perspectiva que foi lançado em 1998 o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(Pronera), nascido no âmbito dos movimentos sociais e voltado para as populações de assentamentos, como
uma proposta alternativa de educação que rompe com as formas tradicionais de educação vigentes no país,
onde o governo nas suas três esferas, junto com os movimentos sociais propõem implementar educação em
todos os níveis nas áreas de Reforma Agrária.

Essa proposta inovadora, parte do principio de que além da falta de acesso histórico do camponês à
educação, eles possuem uma identidade cultural própria, com um jeito diferente de viver e de se relacionar
como o espaço, com a família e o meio ambiente; o que, junto com outros fatores, justifica uma educação
escolar própria.

O município de Nossa Senhora da Glória, onde se localiza o assentamento José Ribamar localiza-se na Região
Nordeste do Brasil, no oeste do Estado de Sergipe, no território do Alto Sertão do São Francisco e dista 126
Km da capital do Estado, Aracaju. Limita-se ao norte com os municípios de Monte Alegre de Sergipe e Porto
da Folha; ao sul, com os municípios de Carira, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel do Aleixo; ao leste,
com os municípios de Gararu, Feira Nova e Graccho Cardoso e ao oeste, com parte do município de Carira e
com o Estado da Bahia. Sua população, segundo dados do censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é de 26.822 habitantes, dos quais 17.069 estão na área urbana e 9.753 na área rural. E
além da sede, possui 61 povoados.

O assentamento José Ribamar, lócus de nossos estudos, distante 18 quilômetros da sede municipal, foi criado
a partir da desapropriação da antiga fazenda Socorro, no mesmo município e da fazenda Conceição, localizada
no município vizinho, Monte Alegre. Ambas então pertencentes ao senhor Américo Alves. As terras foram
ocupadas pelos trabalhadores rurais no ano de 2000, onde permaneceram acampados durante quatro anos
por 76 famílias.

No assentamento há uma razoável homogeneidade de culturas e participantes. A maioria dos assentados do
José Ribamar é oriunda do próprio Município, mas também encontram-se outros provindos de municípios
vizinhos, como Gararu, Monte Alegre e Feira Nova.

A infraestrutura do assentamento é dotada de 32 casas (Agrovila), uma Igreja, um galpão onde acontecem os
eventos do Movimento; uma casa, onde acontecem as reuniões da comunidade e as aulas da turma
aprendizes do semiárido, (do Projovem Campo Saberes da Terra, Programa Federal, em parceria com o
Estado e os Governos Municipais, aos finais de semana), e uma casa, onde os filhos dos assentados iniciam as
suas aulas. Das 32 famílias que moram no assentamento, 30 moram na agrovila e 2 moram nos lotes. Como
a colheita não dá pra revender, muitos trabalhadores ocupam subtrabalhos, como o de alugado nas fazendas,
ganhando em média 25 reais por dia. A maioria dos trabalhadores recebe ajuda de financiamentos, como
auxilio do Programa Bolsa Família e Bolsa Escola.

Foram unânimes as concepções dos assentados quanto às conquistas alcançadas pelo MST, tendo por base
principal a conquista da terra, tendo consciência de que essa primeira conquista é só uma etapa do processo,
reconhecendo como válidas todas as dificuldades, violência e sacrifício superados, porque no fim de tudo
tiveram garantido o seu lote. Bem como a mudança na visão que tinham de seus direitos, de ocupação e de
Reforma Agrária.

Nos explica melhor Martins (2003):

Não é, pois, surpreendente que a morada e a instituição da morada, esteja no centro
das motivações e aspirações de acampados e assentados e constitua o referencial do
seu imaginário e de suas formulações utópicas. Ela é de certo modo um identificador
de sacralidade na cultura rural brasileira, e nessa condição reavivada na mentalidade
do sujeito da Reforma Agrária. É nela que se encontram os mecanismos de
reprodução da família e da sociabilidade familiar que se renova a sacralidade dos
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laços de família e a mística da relação com a terra. São esses Os ordenadores da
peculiar forma de esperança envolvida na luta pela terra e na valorização
extra-econômica da terra como mediação da vida. São, portanto, valores fundantes
da sociedade tradicional e da tradição. Mesmo que haja outras dimensões,
especialmente econômicas, envolvidas na mediação da morada e na própria luta pela
terra (MARTINS, 2003, p. 210).

Nessa perspectiva que se percebe na espacialização e territorialização do assentamento, o fruto de uma
batalha e a esperança de vitória de uma guerra bem maior, que é a guerra da verdadeira Reforma Agrária,
dando fim à expurgação e indigência do camponês e dando-lhes meios de construírem sua sobrevivência e
dignidade, que a partir do entendimento e da páxis coletiva sobem a cada dia, a cada ocupação, a cada
resistência um degrau, objetivando o topo, que é a Reforma Agrária Popular.

Nesse sentido se entende que o processo segregacionista de distribuição territorial vem afetar diretamente o
processo educacional e a vida escolar dos assentados.

Como a maioria dos assentados não conseguem seu próprio sustento através da sua produção, eles alugam
sua força de trabalho, havendo dessa forma a sobrecarga de trabalho, e como consequência a maioria é
desestimulada a frequentar a escola, uma vez que o labor diário faz com que suas forças físicas se esgotem e
ao mesmo tempo diminua sua autoestima com relação à escola, já que por estar muito cansados, a maioria
não consegue acompanhar a turma, sendo obrigados a repetir de série e posteriormente serem remanejados
à Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de que superem o atraso idade/série.

É nessa perspectiva que foram observadas as condições escolares no assentamento em questão. Como no
local existe apenas uma casa, adaptada, para que haja aulas das séries iniciais, (do primeiro ao quinto ano),
a partir dessas séries os alunos são obrigados a se deslocarem para a sede municipal, (Nossa Senhora da
Glória) para que possam assistir às aulas. Pelo cansaço e distância, muitos desistem antes de findar o ano
letivo.

A alternativa encontrada pelos líderes do Movimento e representantes da comunidade foi a criação de uma
turma Educação de Jovens e Adultos EJA no próprio assentamento, uma vez que foi lançado pelo Governo
Federal o programa Projovem Campo - Saberes da Terra, e que estava próximo aos ideais do Pronera.

Assim a partir de experiências vivenciadas, foi possível observar que a referida turma que iniciou-se em 2009,
com aulas aos finais de semana, estava de acordo com as necessidades e peculiaridades da comunidade, pois
os jovens trabalhavam durante a semana, e aos finais de semana frequentavam as aulas, com um calendário
próprio, além de receberem uma bolsa-estudo de cinquenta reais a cada dois meses.

A turma composta por 22 alunos, que são em sua maioria assentados e/ou filhos de assentados. Desses vinte
e dois alunos, seis moram na própria comunidade, nove moram no povoado Belo Monte, próximo ao
município de Monte Alegre, dois no assentamento Adão Preto (no município de nossa Senhora Aparecida), um
no Bom Jardim, um no povoado Cabeça do Boi e três no Zé Emídeo.

A turma era composta basicamente por treze homens e nove mulheres. Alguns trabalham na diária em
fazendas ou mesmo em firmas em Aracaju, durante a semana. Com dificuldades mais complexas na leitura e
na escrita, a turma apresentou três casos mais singulares, onde podemos dizer que possuíam dificuldades
extremas. Os demais educandos e as demais educandas, embora tenham anteriormente ao programa parado
em séries diferentes, demonstraram um nível menor de dificuldade em acompanhar as atividades propostas.

No entanto, não foi difícil identificar muitos problemas com relação ao atraso no repasse de recursos para a
manutenção das aulas, tanto para a aquisição de materiais de higiene e limpeza, comida e pagamento dos
profissionais envolvidos.

Assim, entendeu-se que o Pronera depende de convênios e parcerias, logo observou-se perpetuação da
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morosidade na implantação do mesmo como uma política publica sólida, que de fato atenda aos interesses da
classe trabalhadora rural e em especial seus jovens estudantes, a fim de que esse sistema autodestrutivo que
tenta nos engolir, que é o capitalismo, seja superado e consequentemente, abram-se portas para novas
formas de relações sociais, que alcancem as classes que realmente necessitam de educação, moradia,
trabalho, lazer e saúde de qualidade.

‘CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço social é uma construção coletiva, onde a sociedade atua e produz o espaço, construindo a sua
história e consequentemente a si mesma. É a partir da consciência política que a sociedade consegue
emancipação ideológica e busca seus direitos e objetivos, travando batalhas com o sistema, rompendo
correntes que historicamente a oprime, na certeza que a mudança virá, construindo um outro projeto de
sociedade que através da práxis coletiva inaugura um outro modelo societal, voltado de fato para a vida digna
do trabalhador rural, e não para sua subsistência e indigência.

Nesse ensejo surgem os assentamentos rurais, resultado da garra, da luta e da perseverança de uma parcela
da população que acredita em uma estrutura de terra, minifundista, voltada para atender as necessidades do
trabalhador, propiciando e este o verdadeiro usufruto da mesma, e não tão somente às do mercado.

Nessa mesma perspectiva se entende a necessidade de lutar por uma educação no campo, que seja singular,
de acordo com a singularidade das comunidades, que valorize sua cultura e que seja de qualidade e que
supera a naturalização que é tratada a educação de má qualidade e segregacionista que é imposta aos
mesmos, o que provoca o desestímulo na maioria dos jovens trabalhadores rurais, que são os atores
envolvidos nessa questão.

O espaço vivido no José Ribamar mostra a revolução diária, onde uma estrutura aparentemente homogênea
revela que os candidatos a assentamentos e a clientela da Reforma Agrária constituem uma massa que teve
bloqueio social de diferentes tipos, oriunda de diferentes causas, mas, sobretudo ligados a desagregação do
sistema agrícola, onde não foi tão somente rompido o vinculo trabalhista, mas também o vinculo da moradia,
produto do crescimento da renda fundiária e consequentemente a relação educacional vigente.

De acordo com a rede familiar verificada no assentamento, assim como a rede simbólica, de lealdade e
reciprocidade, podemos entender que os sujeitos da Reforma Agrária do país têm um núcleo basicamente
familiar e de família externa. Que sonham juntos, sofrem juntos, lutam juntos e conquistam juntos, sem
perder o entendimento de que a luta somente acabará quando ultrapassarmos o sistema opressor que nos
envolve, que sobrevive da extração do mais-trabalho e que nos impõe um modelo fundiário voltado para sua
própria manutenção e não para uma vida digna do trabalhador.

Nesse sentido surgem os Movimentos Agrários que lutam pela Reforma Agrária e por justiça no campo, como
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra- MST, e como fruto desse processo, os assentamentos
rurais, vistos por estes como uma medida paliativa, até que se resolva o verdadeiro problema agrário
brasileiro, que é a estrutura latifundista, voltada para a manutenção de um sistema autodestrutivo, que já
está em crise estrutural. Cada dia amplia a luta pra conseguir sua própria manutenção. E nesse ensejo surge
o programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que nasce no seio dos movimentos sociais e traz no
seu bojo a luta por uma educação no campo de qualidade, que valorize a cultura e as particularidades do
campo e em especial dos assentamentos de Reforma Agrária.

Assim o José Ribamar é exemplo da resistência dos verdadeiros sujeitos da Reforma Agrária, que almejam
que as batalhas travadas com o Sistema, repercutam não somente na sua localidade, mas sim como um todo,
e que possa ultrapassar o grande monstro sociometabólico que tenta os engolir.

Portanto, foi possível identificar que os atores envolvidos, em sua quase totalidade, não concluíram o ensino
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Fundamental I, sempre moraram no campo, e sempre trabalharam em atividades relacionadas a agricultura.
A maioria se considera parda, como etnia, e, entraram no Movimento para obter melhores condições de vida
através da terra. E sonham com melhores condições de vida, para que a vida de luta travada por seus
ancestrais, continuada por eles repercutam em toda uma linha familiar até alcançarem a tão sonhada
Reforma Agrária Popular, pois sabem que em seu bojo esta trará consigo mudanças radicais e estruturais nas
relaçoes sociais, e sobretudo educacionais.

REFERENCIAIS BIBLIOGRAFICOS

ANDRADE, Márcia Regina; PIERRO, Maria Clara di; MOLINA, Monica Castagna, Sônia JESUS, Meire Santos
Azevedo de (Org.). A educação na Reforma Agrária em perspectiva: uma avaliação do Pronera. São
Paulo: Ação Educativa; Brasília: PRONERA, 2004. 200 p.

MARTINS, José de Souza. A produção capitalista de relações não capitalistas de produção. In: O Cativeiro de
Terra. São Paulo: liv. Editora Ciências Humanas, 1979.

________, Travessias: A vivência da Reforma Agrária nos Assentamentos. Editora: UFRGS, 1a edição; 2003.

________, Os Camponeses e a Política no Brasil. In: Os camponeses e a Política no Brasil. Rio de janeiro:
Vozes, 1981. P. 21 a 102.

________, A Sujeição da renda da terra ao capital e o novo sentido da luta pela Reforma Agrária. In: Os
camponeses e a Política no Brasil. Rio de janeiro: Vozes, 1981. P. 151 a 177.

MARX Karl. O Capital: crítica da economia política. livro I; tradução de Reginaldo Sant’Anna. 23ª ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

________, Manuscritos Econômico-Filosóficos. Edição 70.1993.

_________, Prefácio. In: MST- Formação e Territorialização. São Paulo: Hucitec, 1996.

OLIVEIRA, R.D. Os movimentos sociais reinventam a educação: Educação e Sociedade, nº. 8, 1981,
pp33-60.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo Capitalista de Produção e Agricultura. São Paulo: Ática, ed.3ª,
1987, Série Princípios.

PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: Manual de operações. Brasília:
Incra/Pronera, 2001.

SANTOS, Marleide Maria. Territorialização dos Movimentos Sociais no Sertão Sergipano. In: Visões do
Espaço Rural. (org.) Ideni Terezinha Antonello, Maria Augusta Mundim Vargas. Aracaju: Gráfica e Editora
Triunfo. LTDA.; São Cristóvão: UFS, POSGRAF, NPGEO, 2005.

SILVA, Rosemiro Magno da; LOPES, Eliano S. Azevedo. Conflitos de Terra e Reforma Agrária. Aracaju.
ADUFS, 1996.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_producao_do_espaco_agrario_e_suas_repercussoes_na_educacao_do_c.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Recebido em: 14/07/2014
Aprovado em: 14/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_producao_do_espaco_agrario_e_suas_repercussoes_na_educacao_do_c.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


