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RESUMO 
 
O presente estudo se desenvolve a partir da análise do Programa Nacional de Educação e 
Reforma Agrária (PRONERA) este tido como uma Política Pública de Educação para os 
povos do campo. O estudo se fundamenta numa análise da execução do PRONERA em 
Alagoas nas áreas de acampamentos e assentamentos que foram beneficiados pelo programa 
entre os anos de 2002 a 2007. O Programa se desenvolve através de dois outros o Programa 
de Capacitação de Jovens e Adultos (PROJERAL) e o Programa de Formação Continuada de 
Professores (PROFORMAÇÃO). Partindo da análise desses Programas podemos entender a 
efetividade do PRONERA e suas implicações e condicionantes no Estado, dessa forma torna-
se importante entender a execução desses Programas nos acampamentos e assentamentos que 
foram beneficiados objetivando apreender as múltiplas relações que perpassaram na execução 
do mesmo. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas – Educação- PRONERA. 
 
RESUMEN 
 
Este estudio se desarrolla a partir del análisis de la Educación Nacional y la Reforma Agraria 
(PRONERA) tenía esto como una Política de Educación Pública para los pueblos del campo. 
El estudio se basa en un análisis de la aplicación de PRONERA en Alagoas en las áreas de los 
campamentos y asentamientos que se han beneficiado del programa entre los años 2002 a 
2007. El Programa opera a través de otras dos del Programa de Capacitación para Jóvenes y 
Adultos (PROJERAL) y el Programa de Educación Continua de Maestros 
(PROFORMAÇÃO). A partir del análisis de estos programas pueden comprender la eficacia 
de PRONERA y sus implicaciones y limitaciones en el estado por lo tanto, es importante 
entender la aplicación de estos programas en los campamentos y asentamientos que se han 
beneficiado con el objetivo de conocer las múltiples relaciones que han impregnado a la 
aplicación. 
 
Palabras- clave: Política Pública - Educación-PRONERA. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estrutura social que hoje vivenciamos é resultado de uma base histórica cujas raízes 

vêm da base de um colonialismo que estabelecia as regras e ditava as formas das relações 

existentes na época, sendo constituído por imposições de poderes e de exploração dos sujeitos 

sociais. As formas de poder sempre foram determinadas por relações de imposição, como o 

coronelismo que se desenvolve dentro de uma “estrutura social e econômica inadequada”. 

(NUNES, 1997, p. 40) 

A base das desigualdades da sociedade brasileira, tanto no que tange ao meio urbano 

quanto ao campo não é recente. Nosso foco volta-se para os sujeitos envolvidos no campo, 

que desde o período colonial se viram incapazes de lutar a favor da melhoria de sua qualidade 

de vida, seja devido suas sobrevivências dependerem dos senhores de terra, seja pela 

ignorância cultural que lhes restava. O forte domínio dos senhores de terra sobre o espaço 

territorial de várias regiões do Brasil impediu que muitos povos tivessem melhores condições 

de vida.  

As imposições das classes dominantes em boa parte do território brasileiro resulta do 

processo de desigualdade histórica em nossa sociedade, levando a uma parcela significativa 

da população a lutar – coisa que há algumas décadas não era possível – por melhores 

condições de vida e por direitos que lhes foram negados ao longo da história de seus 

antecedentes.  

 Dentro dessa nova realidade de luta por parte de grupos sociais que nosso estudo 

procura mostrar a construção de uma Política Pública desenvolvida pela pressão e constante 

luta dos movimentos sociais em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Esta Política Pública se caracteriza no âmbito da Educação, denominada de Programa 

Nacional de Educação e Reforma Agrária. Aqui queremos resaltar este programa dentro da 

realidade do contexto alagoano com o intuito de identificar quais as limitações e 

possibilidades criadas pelo PRONERA no contexto do campo em Alagoas. Esse programa é 

instituído como Política Pública em 16 de Abril de 1998, por meio da portaria nº 10/98 e se 

vincula ao gabinete do Ministério Extraordinário da Política Fundiária, e mais tarde em 2001 

o programa passa a incorporar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). 
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 O PRONERA passou por algumas limitações jurídicas a partir de 2008 devido ao 

Tribunal de Contas da União (TCU) desautorizar a execução de convênios por parte do 

INCRA com instituições estaduais, municipais e privadas, onde o Acórdão 2.653/08, 

regulamentava que o INCRA, ao invés de estabelecer convênios com as instituições de ensino 

para a execução dos projetos, o faça por meio de contrato, precedido de procedimento 

licitatório. 

  Contudo, em 2009, foi aprovado o PRONERA em Lei, pelo Congresso Nacional e, no 

final de 2010, durante o IV Seminário Nacional do PRONERA realizado em Brasília, o 

presidente Lula assinou o Decreto 7.352, que trata da educação do campo e institui 

formalmente o PRONERA no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), executado 

pelo INCRA. Isso significa que o PRONERA compõe a política de educação do campo, mas 

preserva sua especificidade de Política Pública de educação vinculada à Reforma Agrária. 

Tendo em vista esse novo ato do Programa, este passa a englobar toda a população do campo, 

pois antes só atendia aos acampados e assentados da Reforma Agrária, atualmente visa 

beneficiar agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, acampados, 

trabalhadores rurais assalariados, quilombolas, caiçaras, povos da floresta e caboclos.  

  O estudo torna-se importante para entender como esta Política Pública foi 

desenvolvida no contexto do campo alagoano, uma vez que muitas são as relações de poder 

que dificultam o processo de desenvolvimento dos sujeitos do campo no contexto social do 

Estado de Alagoas.  

  
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 Fundamentado numa análise do Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária 

este estudo se desenvolve por etapas que ainda estão a se definir. Inicialmente estamos na fase 

de reestruturação do projeto de Dissertação e estamos fazendo um estudo da arte do tema em 

questão. Porém alguns métodos foram estabelecidos nesse andamento da pesquisa, a saber: 

estudos do referencial teórico, identificação da estrutura do Programa no Estado, identificação 

dos sujeitos participantes. Mesmo em andamento da estruturação do projeto, temos 

claramente qual o foco de análise desta pesquisa, tendo em vista que essa Política Pública tem 

sido feita para não funcionar em Alagoas. Tal afirmação parte da análise do Manual do 

Programa em questão e da leitura de relatórios da execução do mesmo, essas leituras nos 

proporcionam uma análise de que o que se executou do programa no contexto alagoano 

distancia-se das proposições do Manual de Operações do programa. 
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RESULTADOS 

 A pesquisa ainda não apresenta dados significativos que nos possibilite afirmar quais 

as limitações e possibilidades que o Programa tem viabilizado no contexto alagoano, é 

possível partir da hipótese de que o PRONERA em Alagoas se identifica por aspectos 

positivos e negativos, tal proposição se constitui a partir de uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde 2009 sobre a análise das potencialidades socioeducativas nos 

assentamentos alagoanos. Desta forma podemos dizer que o Programa em âmbito estadual 

tem necessitado de um estudo de sua execução para desta forma entender quais as limitações e 

possibilidades deste no contexto da educação do campo e se esta Política Pública tem 

atendido as demandas do contexto educacional do campo alagoano. 

 
DISCUSSÃO: 

 Pensar na relação que houve com as transformações decorrentes do processo de 

inserção do capitalismo nas relações do campo, nos submete a uma análise profunda para que 

saibamos distinguir as diferenças do campo e da cidade. Porém, não devemos pensá-los 

isoladamente, mas ter em vista a interrelação de vários setores do campo, que é vivo e que 

está presente na cidade, como a própria cidade se faz presente no campo. Porém, quando 

abordamos a realidade do campo e a problemática da vida dos sujeitos deste espaço, é preciso 

estar atento as diferenças gritantes entre o campo e a cidade. No que tange as relações de 

trabalho, educação, cultura, saúde, ou seja, todos os setores da vida se diferenciam em ambos 

os lados.  

 Fazendo uma análise das relações de trabalho existentes no campo e suas 

transformações, é compreensível como os sujeitos deste meio tiveram sua dinâmica laboral 

afetada pelas novas relações capitalistas. 

 A terra passa a ser o meio de disputa entre camponeses e fazendeiros. Ela adquire 

valor. A questão da terra é mais ampla do que se imagina, não é uma luta recente e de 

baderneiros, é uma luta que se encontra na raiz de nossa história, onde os camponeses sempre 

são submetidos aos interesses dos fazendeiros. As leis foram criadas como forma de amenizar 

as reivindicações dos camponeses. Entretanto, essas não os beneficiavam completamente, 

eram formas de concentrar a propriedade da terra, os meios de produção e até a própria vida 

livre do camponês. 

 É inegável as transformações que tem ocorrido na vida dos trabalhadores do campo. O 

processo de expropriação da terra, a transformação nas relações de produção, de trabalho, na 
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vida do camponês atinge significativamente o modo de vida deste, sendo expropriado não só 

do acesso à terra, mas de condições básicas para a sobrevivência humana: educação, saúde 

moradia de qualidade, etc. os trabalhadores do campo sempre estiveram submetidos às 

regalias dos grandes proprietários.  

 Em Alagoas a relação de dominação tem implicações tanto no contexto da cidade 

quanto do campo. Essa realidade pauta-se numa estrutura fundiária concentradora que se 

visualiza nas mãos de políticos, pessoas públicas que governam o Estado.  

Lessa traz uma contribuição significativa para entendermos a trajetória de exclusão em 

Alagoas por meio desta concentração que interfere no desenvolvimento das potencialidades 

do lugar. 

Lessa mostra que em:  

Alagoas a perversa trajetória da questão agrária brasileira sempre foi mais 
trágica; neste estado da Federação todos os males e impasses existentes no 
uso da terra surgem aumentados e as dimensões positivas aparecem 
diminuídas. Trata-se de um dos casos mais emblemáticos do caminho não 
clássico de desenvolvimento capitalista do mundo rural. Em poucos estados 
brasileiros o latifúndio implantou-se de maneira tão decisiva e determinou de 
modo tão radical quase todos os aspectos da sociedade. (LESSA, 2011) 
 

 Ao fazermos uma análise teórica da estrutura agrária de Alagoas, podemos afirmar 

que esta se construiu na base da concentração da propriedade da terra, em que muitas áreas – 

de grandes canaviais – tomam conta da paisagem natural do Estado e refletem o poder de 

grandes latifundiários e em função disto há um detrimento da vida da maioria da população 

em aspectos necessários a sobrevivência de qualidade destes sujeitos, seja no campo da saúde, 

da educação, da cultura, do emprego, da moradia, etc. 

 Alagoas não avançou muito em relação à valorização do pequeno produtor, do homem 

do campo, dos direitos que lhes cabem, da melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e atores 

de uma história riquíssima e cheia de movimento e de vida. Pois, o campo é tido como um 

território em movimento que traz em si a vida e a luta de muitos povos em diferentes 

momentos de nossa história. Dentro desse contexto, nosso estado precisa repensar a política 

agrária, repensar as relações do campo, e proporcionar a esses sujeitos melhorias nos mais 

variados âmbitos da vida na sociedade atual.  

    
A sociedade mantém-se retardatária, entre outras variáveis, por causa da irresolução 
da sua questão agrária. Mesmo com o aumento dos índices de urbanização, o fluxo 
econômico que se origina e se reproduz no campo ainda é decisivo para metade da 
população. Esses entraves econômicos expressam-se na estreiteza do espaço 
democrático e na extrema fragilidade das instituições republicanas. Tudo isso faz 
com que a questão agrária seja um dos principais entraves da formação social 
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alagoana e que sua solução seja um dos pressupostos para o equacionamento da 
questão democrática, entre outras. (LESSA, 2011) 
 

 Fazer uma análise da construção histórica do estado é bastante importante para 

entendermos como nasce a sociedade econômica de Alagoas que segundo, Diégues Junior 

(1980, pg. 23), “não se pode existir uma história das Alagoas sem a do açúcar”.  A partir disto 

subtende-se que o processo de formação do Estado se deu sob a expropriação de muitos 

trabalhadores do campo para dar lugar à expansão da cultura da cana o que traz impactos 

significativos para a vida da sociedade como um todo. 

 Vejamos as palavras do autor que esclarece este processo: 

[...] Alagoas lhe deve tudo. Deve ao bangüê sua evolução econômica, inclusiva com 
os altos e baixos que as situações alternadas da indústria do açúcar registram; deve-
lhe ainda as linhas de formação de sua sociedade; e também lhe deve a fixação das 
vigas mestras dentro das quais nasceu e cresceu o rumo do povoamento, sua 
distribuição, sua condensação, sua fixação (DIÉGUES JUNIOR, 1980, p. 23-24). 

 O autor destaca que Alagoas deve tudo ao bangüê, uma estrutura econômica que 

fortaleceu a concentração de terras nesse estado. Dentro do contexto apresentado por Diégues, 

pode-se afirmar que esta estrutura fundamentava-se no Estado e proporcionou benefícios 

apenas aos senhores de terras, logo a afirmação de que “Alagoas lhe deve tudo. Deve tudo ao 

bangüê”, se expressa claramente no crescimento de grupos oligárquicos que aos poucos foram 

dominando e apropriando-se do território alagoano devido crescimento do bangüê, e 

posteriormente, da inserção das usinas de produção do açúcar e do etanol. Esse contexto ora 

apresentado beneficiou aos grupos dominantes que atualmente contribuem para segregar cada 

vez mais a população que se vê a mercê de um sistema que favorece os latifundiários, sendo 

estes que decidem sobre estrutura da sociedade alagoana. 

A partir de Lessa podemos fazer uma leitura do contexto da realidade concentradora 

em Alagoas, o autor procura mostra-nos como a formação econômica, política e social do 

Estado até os dias atuais interfere na conjuntura alagoana. 

 
Em Alagoas, desde a época colonial, os pequenos produtores sofrem as duras 
consequências de estarem em uma formação social politicamente dominada 
pelo latifúndio. Apesar de sua situação subordinada e débil, a pequena 
lavoura seguiu sobrevivendo ao lado da grande propriedade (em grande 
medida "dentro" do próprio latifúndio, no caso dos "moradores") e a 
proporção entre as áreas ocupadas pelos dois tipos de empreendimento foi 
diferente em cada conjuntura histórica e em cada região do Estado. 
É fundamental perceber que a estrutura agrária alagoana sempre foi baseada 
no domínio do latifúndio, mas também é decisivo notar que a sobrevivência 
da pequena propriedade em condições de penúria (tendendo, 
frequentemente, a tornar-se um minifúndio) é parte essencial da estrutura 
agrária baseada na grande propriedade exportadora. (LESSA, 2011) 
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Compreender o contexto apresentado pelos autores faz-se importante para 

entendermos a conjuntura atual do estado de Alagoas. Este infelizmente carrega em sua 

história, um conjunto de dominações de poucas famílias sobre a sua organização social, 

econômica e política. Entretanto, hoje, isso não pode ser desconsiderado, pois atualmente essa 

situação não se diferencia muito, mudaram mesmo as relações de produção, em que essas 

famílias, além de dominarem grandes indústrias, passam a dominar outros espaços da 

sociedade, como espaços culturais, educacionais, políticos. Esse processo pode, cremos, 

explicar como a proletarização do trabalhador do campo que tem se acentuado e como a 

negação dos direitos desses povos tem se disseminado através da história. 

Com a formação dos engenhos no estado de Alagoas, há influência deste processo 

econômico, político, cultural na vida dos povos que habitavam a região, pois a povoação deste 

território nasceu em função da atividade canavieira, representada pelo engenho.  Este fato é 

pertinente para entendermos como as relações entre os trabalhadores do campo e da cidade se 

dão em nosso estado. Como pensar na formação de Alagoas sem pensar nos engenhos que 

passa a substituir a pequena agricultura e subjugar o pequeno trabalhador do campo aos 

desejos dos senhores de terra. Essa influência trouxe consequências para a formação 

econômica, cultural e política do estado. Vejamos como Diégues Júnior bem coloca essa 

questão. 

E é de tal forma essa influência que a povoação nasce em função do 
engenho, ou talvez como uma necessidade dele. [...] Forma-se assim nas 
Alagoas uma espécie de ruralismo urbano: a influência rural na cidade; na 
sua vida; no seu movimento; no seu progresso. Tudo dependendo do 
engenho de açúcar. O ruralismo açucareiro criou esse tipo de outro 
ruralismo, que fazia as famílias do engenho procurarem as vilas ou cidades 
para as festas religiosas, as comemorações, o passar-a-festa (DIÉGUES 
JÚNIOR, 1980, p. 84). 
 

Com isso, constatamos como foi forte a presença dos engenhos na formação da 

sociedade alagoana, que ao longo dos anos vem sendo subjugada as imposições políticas de 

pequenos grupos.  

Mediante a realidade da formação da sociedade alagoana merece destaque a 

transformação dos engenhos que foram sendo sugados pela necessidade de expansão e que 

precisavam de grandes extensões de terras para a cultura da cana-de-açúcar, formando com 

isso grandes canaviais. A partir da modernização industrial, essas usinas passaram a necessitar 

de menos mão de obra braçal e mais pessoas especializadas. Dentro desse contexto, há um 

intenso êxodo rural em Alagoas, e também se acentua a emigração para outras regiões do país.  

Entretanto, há uma massa de excluídos que intensificam os problemas sociais, saindo do 
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campo para a cidade, onde neste último espaço não encontram condições de sobreviver, sendo 

desta forma subordinados aos processos de exclusão social: falta de moradia, de educação, de 

emprego, de saúde.  

Neste processo de transformação da sociedade alagoana, como do próprio país, vem 

ocorrendo um debate para melhorar esta situação que tem se agravado em várias regiões. A 

reforma agrária tão desejada passa a ser rediscutida, sendo agora considerada pelo Estado 

como “uma necessidade para o desenvolvimento da agricultura e passou a tratá-la como uma 

política compensatória” (SOUZA, 2001, p. 40). 

Tal política compensatória é desejo de muitos, pois almejam a reforma agrária com 

vistas há uma ampliação dos direitos que lhes são negados. Entretanto, dar a terra não 

significa proporcionar o desenvolvimento. É necessário proporcionar assistência técnica, 

insumos, créditos, etc., que possibilite ao homem do campo se inserir no mercado para poder 

adquirir sua subsistência. Lógico que estes frente a produção do mercado capitalista está em 

desvantagem, entretanto é possível uma articulação de vários órgãos públicos para possibilitar 

a presença dos produtos do campo com qualidade ao consumidor.  

A história alagoana é marcada pela luta da terra e pela distribuição de renda no campo. 

Lessa lembra-nos o contexto de movimentos que foram resistentes às imposições dos grupos 

dominantes afirmando a seguinte história do povo alagoano: 

 
Basta lembrar a epopéia do Quilombo dos Palmares, a heróica luta dos 
cabanos (1832-50) e a fantástica resistência dos povos indígenas ao esbulho 
de suas terras e do seu modo de vida. Contudo, a particular configuração da 
formação social alagoana tem sido, historicamente, uma verdadeira muralha 
contra o êxito político e econômico das lutas populares pela democratização 
da estrutura fundiária e do modelo agropecuário. (LESSA, 2011) 
 

 

  Vemos que a história alagoana é marcada de lutas heróicas que contribuíram para a 

formação territorial desse estado, entretanto essas lutas não modificaram o domínio 

latifundiário existente no espaço alagoano, este que sempre foi determinante nas relações 

produtivas do meio. Essa dominação reflete-se em índices socioeconômicos. O estado 

constantemente em pesquisas socioeconômicas fica para trás na maior parte dos indicadores 

de qualidade de vida. Desta forma, essa conjuntura atrapalha o crescimento do estado devido 

a falta de interesse e investimentos públicos. 

Para Lessa, 

 
No Agreste e no Sertão a tendência mais importante nas últimas décadas 
consiste na concentração de renda e capital por meio de mecanismos de 
crédito e comercialização, associados a uma estrutura fundiária baseada no 
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minifúndio e nas pequenas e médias propriedades. Na verdade, seja no 
Nordeste, em Alagoas ou em qualquer outra região de um país periférico, 
quando o grande capital é envolvido na produção de um gênero agropecuário 
valorizado no mercado externo, pode ocorrer tanto um aumento quanto uma 
diminuição da área ocupada pela pequena propriedade. Prevalecerá uma ou 
outra tendência de acordo com o tipo de produto, as relações de produção 
existentes, as condições naturais de cada região e os mecanismos de 
comercialização e crédito. (LESSA, 2011) 
 

 Segundo dados do INCRA, o estado de Alagoas nas últimas décadas tem se 

despontado como um dos estados brasileiros com um número significativo de assentamentos 

rurais. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, estes assentamentos 

são uma “expressividade” nacional, quando posto em evidência o quantitativo de famílias 

assentadas e o número de hectares de terras liberado para reforma agrária em Alagoas.  

  Temos em nosso estado 164 assentamentos (INCRA/AL, 2011) distribuídos em 42 

municípios alagoanos, porém esses dados não trazem uma efetividade em relação a 

distribuição de terras do espaço alagoano que é tão concentrador. Segundo dados do IBGE a 

partir da pesquisa do Censo Agropecuário 2006, o índice Gini3 de Alagoas tem sido cada vez 

mais concentrador, pois o estado atinge um índice de 0,871 pontos e isso expressa uma 

concentração fundiária bastante desigual. Com isso, o problema que se apresenta quando se 

trata da apropriação de terras pelos trabalhadores rurais, em especial os acampados e 

assentados é que a terra, considerada riqueza, tem, contraditoriamente, gerado pobreza, pois 

há um ciclo dentro deste sistema que contribui para a falta de políticas eficazes que ajudem 

esses trabalhadores ascenderem socialmente. A estes são negados direitos básicos que impõe 

muitas limitações no desenvolvimento da vida desses grupos excluídos da sociedade. 

A precariedade no campo é agravada em relação aos índices sociais, principalmente na 

educação. Tendo em vista que esta é um meio para se modificar a realidade do estado, claro, 

se estiver voltada para o desenvolvimento articulado, onde fortaleça o desenvolvimento dos 

povos, primordialmente dos sujeitos dos acampamentos e assentamentos, que fazem parte do 

presente estudo, pois os trabalhadores destes espaços trazem consigo uma história de luta que 

reflete pela busca dos direitos mínimos as condições de sobrevivência no espaço alagoano.  

A concentração fundiária é marcada por lutas e reivindicações dos movimentos sociais 

por melhores condições de vida. A luta por melhoria na sociedade alagoana não é tão intensa, 

pois há uma acomodação de grupos que aceitam pacificamente tal situação, porém esse fato 

reflete a falta de esclarecimento da população que em sua maioria são beneficiadas por 

programas assistencialistas que impõe uma aceitação indireta pelas condições de vida atuais 
                                                           
3 O índice ou coeficiente de Gini é uma medida de concentração ou desigualdade. O índice de Gini, varia de "0 a 1". No 
presente trabalho o Índice utilizado faz referência ao grau de concentração de terras em Alagoas. 
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da população alagoana, entretanto, alguns grupos como os MST, por serem mais envolvidos 

com as lutas e reivindicações sociais se destaca pela insistência de melhorias para os 

envolvidos nesse grupo e alegam que melhorando o campo, a cidade também ganha com isso. 

A educação é fator primordial de formação humana para esses grupos, frente à 

realidade educacional de Alagoas. Sabemos que a precariedade do sistema educacional do 

estado provoca ainda mais a exclusão e limitações de melhorias por parte dos grupos 

populacionais. Aqui é importante destacar a luta dos acampados e assentados deste estado, 

que vivem em áreas desprivilegiadas e desassistidas pelos serviços públicos essenciais como 

educação, saúde, lazer, cultura. Esses serviços são distantes e muitas vezes quando os tem são 

dados de maneira precária, sempre tornando os sujeitos desse espaço dependente dos serviços 

urbanos. 

 A educação nos acampamentos e assentamentos existe por persistência dos 

movimentos sociais que lutam por melhorias nas escolas e procuram ampliar as condições de 

acesso a esse direito fundamental para a formação do sujeito. A ação constante pela busca de 

melhorias faz com que o movimento, junto às instituições federais, desenvolva Programas que 

viabilizem a formação dos jovens e adultos, possibilitando a formação de técnicos e criando a 

possibilidade de ensino superior para os sujeitos deste espaço.  

Nesse contexto o PRONERA em alagoas passa a ser desenvolvido no ano de 2002 

com formação de jovens e adultos e em 2004 com formação de professores, o Programa traz 

em si uma possibilidade de melhoria educacional para os acampados e assentados.  

O PRONERA se constitui em uma política pública de educação, executada pelo 

governo federal para beneficiar as áreas de reforma agrária. Como já frisado a construção 

deste Programa foi fruto da luta dos movimentos sociais e sindicatos dos trabalhadores rurais 

(STRs). Desta forma, este programa vem se tornando um relevante instrumento de 

democratização do conhecimento formal em todos os níveis de ensino. Em alagoas esse 

programa ocorre em condições precárias. A infraestrutura improvisada, a falta de escolas, a 

falta de energia, atraso de verbas, etc., são apontados como um descaso com a formação dos 

educandos que acreditava ser esse o meio de lhe possibilitar sua formação. Porém mesmo 

com as limitações existentes foi possível identificar segundo os relatórios finais4 do programa. 

 O PRONERA se desenvolve sob uma gestão compartilhada e com isso descentraliza 

as ações institucionais.  A participação conjunta dos atores envolvidos no Programa: Governo 

Federal, Universidades, Movimentos Sociais, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Governos 

                                                           
4 VERGNE, Ana. Relatório final do Projeto de Educação e Capacitação de Jovens e Adultos nas Áreas de 
Reforma Agrária em Alagoas. UFAL/PROJERAL/INCRA/MST/AL. Maceió, Abril de 2002. 
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Estaduais e Municipais, visou segundo o Manual do Programa o “fortalecimento do mundo 

rural como território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, ambientais, 

políticas, culturais, éticas, educacionais, etc.” (Manual de Operações do PRONERA, 2004, p. 

34). 

O Programa visava proporcionar a milhares de “jovens e adultos, trabalhadores e 

trabalhadoras das áreas de reforma agrária o direito de alfabetizar-se e de continuar os estudos 

em diferentes níveis de ensino” (Manual de Operações do PRONERA, 2004, p. 11). De 

acordo com a idealização do Programa, estes objetivos seriam essenciais para a melhoria da 

educação nos acampamentos e assentamentos, entretanto quando analisamos a realidade da 

execução do mesmo, em especial no estado de Alagoas, percebemos como há divergências no 

que está posto na lei e o que se vivencia, pois não há uma continuidade de estudo nos 

diferentes níveis de ensino. Diante da realidade, poucos conseguem terminar o 1º ciclo do 

ensino fundamental. Na prática, esta Política Pública tem sido desenvolvida ignorando os 

pressupostos iniciais para a consolidação dos objetivos primordiais, que são necessários para 

a melhoria educacional desses milhares de jovens e adultos que não sabem ler e 

consequentemente escrever. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estudo procurou mostrar como o Estado de Alagoas se configura dentro de uma 

estrutura concentradora de terras e com isso se reflete um poder de poucas famílias que 

influencia na vida de muitas outras, segregando muitos grupos sociais e limitando o 

desenvolvimento social, econômico, político, cultura, ou seja, o desenvolvimento humano de 

muitos sujeitos deste território. Vimos que no contexto do campo a Política Pública do 

PRONERA a nível nacional propõe executar um desenvolvimento articulado nas áreas de 

reforma agrária, porém muitas são as dificuldades encontradas para a efetividade deste 

programa, tendo em vista a falta de uma política consistente que através de ações conjuntas 

possam potencializa a vida de milhares de crianças, jovens, adultos e idosos do campo.  

Partindo do pressuposto apresentado a educação nos acampamentos e assentamentos 

existem por persistência dos movimentos que procuram ampliar as condições de acesso ao 

direito fundamental para a formação do sujeito. Nesse contexto a discussão que foi 

apresentada é uma pesquisa preliminar para identificar quais as limitações e possibilidades do 

PRONERA no território dos acampamentos e assentamentos alagoanos. Sendo tal estudo 

importantíssimo para propor medidas que venham melhorar a execução do Programa no 
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Estado, uma vez que quando se analisa nossas ações passadas buscamos melhorá-las no 

futuro. 
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