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RESUMO:  
O Presente trabalho objetiva refletir sobre a experiência da mística no curso pedagogia 
da terra como elemento pedagógico no processo de ensino aprendizagem na formação 
do educador do campo. Para tanto optamos pelo relato da experiência vivenciada como 
educandas que fazem parte deste curso. Observamos a importância na formação de 
educadores do campo valorizar as particularidades que compõem a identidade dos 
acadêmicos deste curso uma vez que esses sujeitos do campo possuem suas próprias 
histórias e trajetórias de vida.  
PALAVRA-CHAVE: Formação do educador do campo; Mística; História de vida 
 
 
RESUMEN:  
El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la experiencia mística de la 
enseñanza en el curso de la tierra como un elemento en el proceso educativo de 
enseñanza y aprendizaje en el campo de la formación del profesorado. Para ello se optó 
por informar de la experiencia vivida como estudiantes que forman parte de este curso 
Tomamos nota de la importancia de la formación de educadores en el campo de apreciar 
las particularidades que conforman la identidad de los estudiantes de este curso ya que 
estos temas en el campo tienen sus propias historias y trayectorias de vida. 
Palabras Clave: Formación profissional de Educador Del campo; el misticismo; la 
historia de la vida. 
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Neste texto objetivamos relatar experiências vivenciadas na mística como 

processo de formação do curso de graduação em “Pedagogia da Terra” no estado de 

Sergipe. Dessa forma optamos por narrar nossas experiências vividas como educandas, 

pois como indica Lucini (2002, P.25) “o sujeito é capaz de inserir – se na história pela 

narrativa e perceber – se constituidor e constituído de / por um universo cultural que lhe 

é peculiar”. 

Refletir sobre as contribuições da mística no processo de formação do 

educador do campo exige refletir sobre nossas experiências como participante desse 

processo e analisar o contexto no qual acontecem essas vivências. Para isso, é preciso 

questionar de que forma acontece esse processo de formação e a sua contribuição para o 

processo de ensino aprendizagem dos discentes de Pedagogia da Terra. 

Algumas questões são pertinentes para nos auxiliar nas reflexões de 

nossas experiências. Quem são esses sujeitos? Quais são as suas narrativas acerca da 

mística em seu processo de formação? Como a mística contribui no processo de ensino 

aprendizagem? Essas questões trazem à tona como está se constituindo a formação de 

educadores do campo. Formação que acontece, ao nosso vermos, de forma diferenciada 

dentro e fora do espaço acadêmico e expressando narrativas de histórias vividas que 

enfatizam as experiências e discussões que compõem o processo de formação. 

Fazer relatos sobre a mística na vivência cotidiana enquanto acadêmicos 

do curso de Pedagogia da Terra e membros de um movimento social (MST) Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que nos leva a refletir sobre as lutas do homem 

camponês, sua trajetória de vida e identidade enquanto sujeitos do campo que possuem 

suas particularidades. Entendemos a mística em nossa formação como Nascimento, e 

Martins (2008,p.3) ao afirmar que “não pretendemos destacar outros aspectos do MST 

que não sejam referentes à importância da mística enquanto ação pedagógica que 

fortalece, encoraja, estimula, ensina, cria e recria novas ações coletivas dos 

trabalhadores rurais”. 

A história de vida, como um método que aborda as experiências 

vivenciadas que produzem conhecimento, segundo Larrosa, citado por Lucini (2002, 

p.25) afirma que “somos o resultado das muitas histórias ouvidas e narradas por nós 

mesmos, que construímos nossa identidade na / pela narrativa”. 
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A DIMENSÃO DA MÍSTICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO 

EDUCADOR DO CAMPO. 

A educação do campo é diferente da educação rural que ao longo da 

história da educação brasileira era proposta para o campo sem considerar as 

especificidades, necessidades e participação do homem do campo, além de não 

contemplar nessa nomenclatura a educação indígena, a dos quilombolas, sem terras, 

grupos estes que são ligados ao campo. 

A educação no e do campo nasceu de mobilizações e pressões dos 

movimentos sociais do campo por políticas públicas que atenda aos sujeitos do campo 

de acordo com o seu contexto social, cultural e identidade. Assim, o curso de pedagogia 

da terra em Sergipe para os beneficiários da Reforma Agrária do nordeste da 

Universidade federal de Sergipe em parceria com a FAPESE, INCRA/PRONERA, UFS 

E MST surgiu a partir da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem terra (MST) 

junto a outros órgãos para atender os filhos de assentados, proporcionando assim o 

direito que lhes foram historicamente negados. Além de formar educadores do campo 

para atuar no campo tendo em seu processo de formação a mística como um dos 

elementos pedagógicos. 

A mística é uma identidade própria do movimento sem terra sendo 

atualmente o único movimento social do campo no Brasil e no mundo que tem a mística 

como parte da formação humana dos trabalhadores do campo. Ela surgiu a partir da 

teologia da libertação herdada da igreja católica e inspirada no ideário das lutas 

socialistas históricas tornando – se assim, integrante das especificidades da atual 

pedagogia da mística que é parte também da formação dos educandos do curso de 

Pedagogia da Terra que tem está como princípio educativo. 

Os sujeitos acadêmicos, antes de serem universitários, são Sem Terra. 

Oriundos dos vários assentamentos de Sergipe e Alagoas têm a marca do campo e da 

sua luta, posto que  foi essa luta que nos fez ocupar o latifúndio do saber, bem como ter 

uma forma diferenciada na organização do curso de Pedagogia da Terra em relação aos 

outros cursos regulares da Universidade Federal de Sergipe (UFS) por temos a mística 

como parte integrante da construção do conhecimento na formação crítica, humana, 

social e reflexiva. Entendemos como Hirose que: 

A mística é o meio para formar em todos e em cada um, a capacidade 
de resistência e/ou a rebeldia, mesmo por um longo período, se 
necessário, sem marcar datas no calendário, lembrando sempre que as 
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revoluções não se fizeram e nem se fazem apenas com discursos e em 
hora marcada. A revolução só acontece quando as coisas 
extraordinárias se tornam cotidianas; e isso só se faz no embate das 
idéias e das ações ( HIROSE, 2004,P.4) 

A mística desenvolve em cada um dos participantes do curso a rebeldia e 

resistência do povo do campo referente às injustiças sociais sejam elas na educação, na 

cultura, na luta pela terra e entre outros que historicamente nos foram e continuam 

sendo negados apesar das conquistas e avanços alcançados pelo sujeito do campo. É 

através da reflexão que a mística nos permite um novo fazer, o de tornar revolucionária, 

a partir do instante em que no espaço acadêmico se permite demonstrar nossos anseios, 

idéias e indignações que ocorrem na sociedade capitalista em que vivemos que exclui os 

trabalhadores da terra e do conhecimento. 

Na formação da pedagogia a mística foi inserida desde o início do curso. 

O curso tem sua organização própria que acontece com a divisão da turma por núcleos 

de bases (NB). Cada NB é composto por 6 integrantes. Temos um cronograma de 

atividades e em cada uma das atividades fica designada para um dos NB que em cada 

dia da semana fica com a tarefa pensar, elaborar e apresentar a mística antes da aula.  

Como afirmam Nascimento e Martins (2008, p.04) “A mística é uma adesão pessoal a 

um projeto de vida a ser vivido em comum por um grupo social, ou seja, por um 

determinado coletivo de pessoas”.  

Como ressaltamos anteriormente nesta organicidade é escolhido nos nb´s 

um dos integrantes para compor um grupo que se organizam para direcionar uma 

temática para se trabalhar semanalmente nas místicas e também ficam incumbidos de 

ajudar o nb do dia a refletir e discutir o que será elaborado para mística de acordo com o 

contexto vivenciado pela turma e as lutas sociais. 

Os instrumentos que compõe o cenário da mística são símbolos do 

movimento e do trabalhador rural como: a música, a poesia, a bandeira, livros, os frutos 

do trabalho do campo como a terra, a água, as sementes, as frutas, as plantas, folhas, 

flores e ferramentas que o trabalhador utiliza na lida do campo como foice, enxada, 

facão entre outros que representam os símbolos do movimento e a luta dos 

trabalhadores. 

Ao iniciarmos todos os dias na sala de aula pela manhã entoamos o hino 

nacional do movimento com os punhos fechados não é apenas uma mera postura mais 

simboliza a desobediência à ordem imposta.   Ao termino do hino toda a turma entoa em 
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uma só voz um grito de ordem que representa nossos sonhos, lutas, indignações e 

reivindicações. Assim também ocorre as conferencias dos nb em que cada grupo é 

denominado por nomes de revolucionários e companheiros que contribuirão e tombarão 

na luta e todas essas contribuições são ressaltadas no grito de ordem de cada núcleo. 

No momento em que realizamos a mística conseguimos expressar nossos 

sentimentos, anseios, indignações, sonhos, reivindicações através dos gestos, poemas, 

músicas, sempre com a pretensão de alcançarem ideais e torna – los marcas conscientes 

de nossa luta. Dessa forma: 

Numa visão político-social, a mística está vinculada a uma utopia, 
novos sonhos. É aquele sentimento que impele a, mesmo quando 
derrotados, não desistir, resistir e retomar a luta, fazer acontecer uma 
nova realidade. É aquele sentimento de subversão da ordem, que em 
oposição ao poder dominante, busca bandeiras libertadoras para uma 
transformação do “status quo” da sociedade. Por meio da mística se 
busca transformar as derrotas em novas lutas, o entusiasmo infantil, 
em garra necessária para combater as injustiças e avivar e reavivar os 
sonhos de uma nova sociedade mais justa. Além da força para a luta, a 
mística é celebrada também nas derrotas, ou recuos estratégicos, como 
afirmam os coordenadores do movimento, para re-unir o que está 
solto, fragilizado pelo momento. ( HIROSE,2004,P.03) 

 
Os momentos da mística são de reflexão e encorajamento aos 

companheiros de luta e do curso na busca de ações que promovam transformações de 

libertação que contribua para a formação de um sujeito mais crítico e reflexivo que 

contribuirá numa sociedade mais justa e igualitária.  Assim como afirma Nascimento e 

Martins (2008, p.19) “Pode-se fazer o mesmo no campo da educação por meio da 

mística, que possui em si mesma, [...], uma ação pedagógica que reivindica direitos de 

cidadania popular não-burguesa, reivindica o direito de sonhar e ter utopias”. 

A mística é um dos componentes formadores do educador do campo que 

diferencia do modelo de educador que tem princípios urbanistas mesmo os que atuam 

no campo e por não terem uma formação voltada para a realidade do campo. Neste 

sentido é que a mística contribui no processo de formação de um educador do campo 

para atuar no campo respeitando sua identidade. Entendemos como Rabelo que: 

Uma pedagoga, um pedagogo deverá e poderá com seu conhecimento, 
ajudar a classe trabalhadora em outros âmbitos da forma1ção do ser 
humano, que incidem nas mudanças de contexto, no dia a dia  de para 
além da sala de aula. Atráves do curso de pedagogia para educadores e 
educadoras do campo, abriu-se essa possibilidade de uma formação 
diferenciada ( RABELO, 2008, p.350). 
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Assim, esse modelo de formação de educadores do campo “diferenciada” 

nos permite enxergar a educação para além do espaço escolar e trazer para sala de aula 

um modelo de educação que seja contundente com a realidade educacional dos sujeitos 

do campo. 

 

A PEDAGOGIA DA MÍSTICA NA PEDAGOGIA DA TERRA 

 

Mística origina-se do verbo Grego 
‘múen’ que quer dizer perceber o 
caráter escondido, não comunicado de 
uma realidade ou de uma intenção. 2 
 

Os princípios políticos educativos no curso pedagogia da terra de Sergipe 

através da mística se iniciou na etapa preparatória para o ingresso no curso, em que 

enfatizávamos em nossas místicas as lutas e embates não só por terra, mas, por direitos 

como educação, saúde, cultura, lazer entre outros que foram historicamente negados a 

nós camponeses. Nestas no ato de educar refletimos desenvolvendo as nossas ideologias 

que fomentam a elaboração da mística. Para os integrantes do curso a mística 

representa: 

 
... a alma do sujeito coletivo Sem Terra que se revela como uma 
paixão contagiante, que nos ajuda a “sacudir a poeira e dar a volta por 
cima”que nos coloca no caminho de aprender e estabelecer objetivos a 
serem alcançados, aprender a formular métodos para transformar a 
realidade e a empenha-se na tarefa de realizar os rumos traçados. A 
mística é alma da identidade Sem Terra. (Caderno de Educação n° 9, 
1999, p.23). 
 

 

Nesta perspectiva os sujeitos do curso têm como elemento formador a 

coletividade em que busca – se força para enfrentar os desafios na formação de 

educador do campo comprometido com as causas sociais e a identidade do povo Sem 

Terra. 

A mística no processo de ensino aprendizagem de educador do campo é 

compreendida como elemento formador ideológico, cultural e da identidade Sem Terra.  

Britto afirmar que: 

 As três formas de compreensão da mística se assemelham, apesar de 
pequenas diferenciações ao defini-la: para CALDART, “elemento de 

                                                           
2
 MST, MÍSTICA: Uma Necessidade no Trabalho Popular Organizativo. Caderno de Formação n°27, 

Março, 1998. 
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fortalecimento da identidade Sem Terra”; para BEZERA, 
“instrumento de reforço ideológico”; e para FERNANDES, “atividade 
cultural que formar o Sem Terra” (BRITTO, 2002, p.92). 

 
 

No decorrer do curso a Pedagogia da mística se tornar presente como 

momentos para renovação dos ânimos, superação individual e coletiva da convivência 

diária tanto no espaço acadêmico como no tempo comunidade, permitindo – lhe 

fazerem a autocrítica, reavivando a esperança, sentimento e reflexão. Pois, como afirma 

Bogo: 

Na verdade a mística é uma “coisa do coração”, do sentimento, 
alimentada por esta esperança de alcançar aquele sonho, ideal objetivo 
seja lá o que se queira o que importe que isto se transforme em “uma 
causa” consciente, que se passe a viver por ela e por causa dela 
(BOGO, 1998, p.15). 
 

 
Para os acadêmicos a mística tem o objetivo de mobilizar para as lutas 

nas quais historicamente temos travadas na sociedade excludente na qual estamos 

inseridos. Como capazes de contribuir para modificar a realidade existente que se 

propaga até os dias atuais. Ela segundo Boff (1998) “... são as visões grandiosas e as 

paixões fortes que mobilizam as pessoas e movimentos na vontade de mudanças ou que 

inspiram práticas capazes de afrontar quaisquer dificuldades ou sustentam a esperança 

face aos fracassos históricos”. 

Dependendo do momento, a mística aparece com várias características de 

festas, de indignação, de conflitos, de reforçar a luta pela justiça e a igualdade, de dor, 

de rebeldia, de agradecimento pela colheita e nossas conquistas, de derrotas, de 

questionamento a ordem imposta. É nesses instantes que ela se torna elemento formador 

do educador do campo. Este se diferencia das demais formações, pois possibilita dentro 

do processo educativo uma formação humana, crítica que proporciona aprendizagens 

que são frutos dessa vivência coletiva e desse modelo de formação. 

Os acadêmicos do campo têm a mística como um dos processos de 

ensino aprendizagem na formação do educador do campo, pois segundo Boff “ao 

alimentar a mística neste” nível significa manter uma abertura curiosa á realidade, 

desenvolver uma sensibilidade face aos limites do nosso conhecimento, redimensionar-

se sempre a riqueza da experiência, mostrar uma disposição permanente de aprender de 

qualquer fonte de saber e das várias tradições culturais e nutrir uma veneração humilde 

e entusiasta face ao fascínio real... eis uma atitude mística (1998, p.29). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Objetivamos neste texto, relatar nossas vivencias acerca da mística no 

processo de formação e ensino aprendizagem como educandos do curso pedagogia da 

terra. 

Ao narrarmos nossa própria história refletimos sobre a importância dos 

acadêmicos que têm a identidade do sujeito do campo e de um movimento social do 

campo ter a mística como um dos elementos pedagógicos formadores de educadores 

sociais que estejam comprometidos com as reais dos discentes da zona rural. 

Ao abordar a experiência da mística como parte integrante na formação 

do curso pedagogia da terra no estado de Sergipe, observa – se a importância de 

valorizar e respeitar a identidade e as particularidades desses sujeitos do campo que 

possuem suas próprias histórias e trajetórias de vida. 

No processo de formação de educadores do campo o curso de Pedagogia 

da Terra tem como público alvo dessa formação acadêmico oriundo do campo que tem a 

mística como princípio educativo que contribui para perceber a sociedade e as causas 

sociais, tendo uma visão mais crítica para questionar a ordem imposta buscando lutar 

pelo respeito às especificidades e contexto de vida dos camponêses e direitos que lhe 

foram historicamente negados. Neste contexto ela nos permite sentir, entender, repensar 

e refletir sobre a diversidade na nossa sociedade. 

Neste sentindo, através de relatos que comprovam a eficácia desse 

modelo de formação seria pertinente que as universidades públicas disponibilizassem de 

cursos específicos em vários níveis que atendam e dêem condições para atender aos 

camponeses levando em consideração as suas particularidades e pertença de grupo no 

seu processo de formação. Como educadores do campo nossa formação vai além do 

espaço acadêmico por sermos educadores sociais inserido em contexto social que nos 

permite ter a mística como um dos elementos que deixa em aberto a possibilidade de 

sermos cidadãos formadores de uma educação diferenciada que abrange os vários 

aspectos da formação humana que não esta necessariamente apenas nos bancos 

acadêmicos. Mas, que é necessário o acolhimento dessa diversidade do curso no interior 

das universidades. 
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