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Esse trabalho traz algumas reflexões sobre a organicidade de estudantes do curso 

de Licenciatura em Educação do Campo da FaE/UFMG, em que destaco discursos 

sobre o processo de inserção desses estudantes na Licenciatura e as transformações 

pessoais que tiveram, em um processo de uma organização da turma, para participar da 

construção do curso na Universidade. Tratava-se de um curso piloto na Universidade 

em que sua construção contava com a participação dos sujeitos envolvidos. Os discursos 

mostram o papel significativo que o outro possui na constituição de um espírito de 

coletividade entre os sujeitos, que se constrói a partir das tensões, das diferenças e de 

um elo que os ligam, no caso, a educação do campo.  

 

Introdução 

 

A princípio eu tomo consciência de mim através do outro. 

(BAKHTIN, 2011) 

 

Em epígrafe, Bakhtin enfatiza a presença do outro na constituição do nosso ser, 

pois o outro, desde que nascemos, é quem nos atribui um nome e com sua tonalidade e 

forma nos emite palavras, com as quais apreendo e me vejo capaz de também enunciá-

las para poder interagir com esse outro. Essas manifestações do outro em minha vida 

que permite o reconhecimento de uma consciência primária sobre mim. E ao longo da 

vida percebo que esse outro se torna cada vez mais presente e necessário para minha 

constituição e completude. 

Ao longo desse artigo pretendo discutir enunciados de estudantes do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da FaE/UFMG sobre sua inserção nesse curso, 

sua organização e as transformações que vivenciaram no âmbito de uma organização 

coletiva feita em prol da institucionalização desse curso na Universidade. Além disso, 

enfatizarei o papel do outro na construção de uma consciência coletiva, que para as 
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estudantes transformou tanto a concepção da universidade sobre os movimentos sociais 

como a consciência de cada educando presente no curso.  

Porém, antes de entrarmos na discussão desses enunciados, contextualizo a 

especificidade dessa Licenciatura, necessária para a compreensão dos enunciados que 

serão apresentados. 

O primeiro curso de Licenciatura em Educação do Campo em Minas Gerais foi 

construído a partir de uma parceria entre a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG) com o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

via Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). A necessidade 

de se criar um curso superior para formar educadores e educadoras do campo em Minas 

Gerais surge através de uma demanda dos próprios movimentos sociais, no caso o MST 

que, segundo Antunes-Rocha (2009), procurou pela Faculdade a fim de estabelecer 

parceria na criação de um curso de Pedagogia da Terra. Essa foi a denominação dada à 

primeira turma de Licenciatura em Educação do Campo, assim chamada em 

experiências anteriores no Brasil.  

Essa experiência em Minas Gerais caracterizou-se como uma experiência piloto, 

pois foi o primeiro curso no Brasil a formar educadores para as escolas do campo para 

atuarem em toda a Educação Básica (GONZAGA, 2009, ANTUNES-ROCHA, 2009). 

As experiências anteriores em Pedagogia da Terra no Brasil habilitavam os educandos a 

atuarem nas séries iniciais do ensino fundamental. Já o curso de Pedagogia da Terra da 

FaE/UFMG ousou na proposta de pensar na formação de professores para atuarem em 

escolas “a serem conquistadas”, ou seja, educadores que pudessem atuar nas séries 

finais do ensino fundamental e no ensino médio, modalidades de ensino ainda pouco 

ofertadas nas escolas do campo. 

A necessidade de se formar professores com formação diferenciada para atuar 

em escolas do campo insere-se nos debates que levaram a criação do movimento da 

educação do campo. Esse movimento tem sua materialidade nos movimentos sociais 

campesinos, ligados às questões agrárias, que inserem a luta por educação do campo 

num debate de um novo projeto de campo. Entre esses movimentos destacam o MST, 

que deu um “ponta pé” inicial a uma nova forma de conceber a educação para os povos 

do campo, tendo como inspiração as concepções pedagógicas da educação popular, 

principalmente em Paulo Freire. Com isso, o Movimento desenvolve em sua 

organização uma proposta pedagógica para as escolas de seus assentados e acampados, 



debatendo a importância da presença da escola no assentamento, de uma formação 

contextualizada, valorizando as experiências de vida das crianças e das famílias sem-

terra, e da formação e titulação de professoras do próprio Movimento, para que a 

formação seja contextualizada com os princípios políticos e pedagógicos do MST. 

É nesse contexto que o debate sobre a educação do campo é impulsionado pelo 

MST, principalmente, e por outras organizações populares do campo2, que vinham 

desenvolvendo experiências educativas nesse âmbito. Com isso, a década de 90 se 

caracteriza como um período em que o debate da educação do campo ganha destaque na 

esfera pública. 

 

Aproximação com os sujeitos de pesquisa e a realização das entrevistas 

 

Uma pesquisa fundamentada na abordagem bakhtiniana com vistas a 

compreender o discurso de outrem, em que o arcabouço teórico destaca a todo instante a 

relação dialógica, a interação, ou seja, o outro como essência fundante em nossa 

constituição singular e única, não poderia deixar de considerar essa perspectiva em todo 

seu processo de desenvolvimento. A coleta dos dados analisados nesta pesquisa foi um 

processo que contou com o diálogo e com a consciência responsável de todos os 

sujeitos envolvidos.  

Em um primeiro contato com os estudantes a proposta dessa pesquisa foi 

apresentada em uma Assembleia organizada pelos mesmos na FaE/UFMG, em que 

apresentei a proposta da pesquisa para apreciação e parecer dos estudantes sobre sua 

participação ou não. A realização da pesquisa foi aprovada pelos estudantes, porém com 

a reivindicação de que a pesquisadora desse um retorno sobre os resultados da pesquisa. 

Sendo assim, a primeira fase foi realizada com a coleta de questionário. Alguns meses 

depois procurei alguns estudantes para a realização de entrevistas, das quais três foram 

analisadas na dissertação de mestrado. 

Entendemos que a realização das entrevistas deve assumir como compromisso 

proporcionar aos sujeitos um momento tranquilo e um espaço de narrativa tanto para o 
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entrevistado quanto para o pesquisador. Porém, a posição estabelecida entre um e outro, 

ou seja, o lugar de onde falam, é diferente nos dois tipos (KRAMER, 2003). Isso 

justifica as diferenças na forma dos sujeitos agirem, nesse momento, pois para uns a 

situação de hierarquia e poder fica mais acentuada do que para outros. Todavia, a 

entrevista é um recurso metodológico viável, pois, segundo Kramer (2003), “oferecem 

diferentes condições de produção de discurso e favorecem que cada um (pesquisador ou 

pesquisado) tenha um diferente lugar e ponto de vista” (p. 65). 

Concebendo a entrevista como uma relação dialógica, entre pesquisador e 

entrevistado, os discursos produzidos nesse processo interativo não devem ser 

entendidos como posições de sujeitos “imparciais”, mas sim como falas situadas, que 

alguém pode usar como dado para fazer sentido a fenômenos sociais e culturais 

(ALASUUTARI, 1995, apud SILVERA, 2002). 

A partir desse pressuposto, a interação existente entre pesquisador e sujeito 

pesquisado é fundamental para uma análise bakhtiniana, pois em sua filosofia a 

interação possui um eixo central em toda produção de linguagem, ideologia e 

pensamento. Isso acontece porque a interação para Bakhtin é a própria concepção de 

linguagem: inter-ação, já que é através dela que se produz palavras, enunciados, 

pensamentos.  

Dessa forma as entrevistas foram realizadas em ambientes tranquilos, 

proporcionando uma conversa dialógica e uma interação entre pesquisadora e 

entrevistado. 

 

A importância do Outro no discurso das estudantes do LeCampo. 

 

Ao longo das entrevistas, realizadas com três estudantes, essas tecem uma série 

de sentidos sobre a formação recebida na Universidade e as formas que tiveram de 

participar e construir coletivamente a proposta do curso no LeCampo. Esses sentidos 

estão relacionados tanto às aprendizagens que tiveram de metodologias e práticas para 

atuação como educadoras, como também às formas de organização coletiva, 

democrática e dialógica nos processos de decisão e construção de uma proposta de 

curso.  

Nesses enunciados as educandas relatam como ocorreu sua inserção nesse curso, 

entrada essa que se deu por meio de uma parceria entre a Universidade e os movimentos 



sociais e organizações populares do campo, que indicam seus militantes para a 

realização do vestibular do curso. Outro aspecto que surge nos discursos refere-se à 

oportunidade para essas educandas adquirirem uma formação em nível superior, pois 

destacam que não teriam essa oportunidade no contexto de suas realidades, uma vez que 

não existem instituições que oferecem cursos de graduação na região. 

Sabendo que o curso agregaria pessoas de diversas instituições e movimentos 

sociais, questionei, nas entrevistas, sobre os possíveis impactos existentes nos primeiros 

contatos entre os estudantes. Sobre esse assunto, duas entrevistadas revelam que, no 

início do curso, havia um clima tenso entre os estudantes. “Tudo é muito à flor da pele”, 

ressaltou Maria da Silva, em relação àquele momento. E Bebé completa afirmando que: 

“a gente estava organizado cada um no seu movimento, e aí sempre foi uma 

discordância muito grande de início, as ideias não batiam”.  

Esses enunciados mostram divergências oriundas da diversidade de ideais e 

modos de organização de cada entidade representada no curso. Isso nos faz inferir que o 

curso no LeCampo representa um espaço ocupado pelos movimentos para reivindicar 

suas demandas de luta. A Universidade representa um espaço de disputa, conforme 

podemos notar nos relatos dos conflitos pelos educandos. Por estarem inseridos em 

diferentes movimentos sociais, muitos apresentavam pautas específicas de reivindicação 

e às vezes contraditórias, se comparadas com aquelas que os demais propunham. Porém 

isso não significa a inexistência de objetivos em comum. O enunciado da educanda 

Maria da Silva reflete o que vem a ser um objetivo comum, entre as diversas entidades, 

existente no curso: 

 

Conviver com pessoas tão diferentes com culturas tão diferentes, com ideias 

tão diferentes, mas que tem pontos de vista em comum. Que apesar de tudo 

de diferente, tem a educação do campo... só esse ponto em comum que a 

gente tinha, a gente percebeu nele uma razão para respeitar o outro... desse 

maior em comum que a gente tinha foi que a gente conseguiu crescer, 

respeitar o outro, aprender com o outro, conviver com o outro, valorizar o 

outro... (Maria da Silva, entrevista realizada em 09/2012). 

 

Um elemento evidente no relato de Maria da Silva é o sentido que o coletivo tem 

para a formação de consciência. Ao tratar sobre esse assunto, a entoação de sua voz se 

mostra segura e enfática, principalmente nessa passagem em que afirma: “Que apesar de 

tudo de diferente, tem a educação do campo”.  

É no contraste com outros pontos de vista, que só é possível pela vivência em 

coletivos, que se confrontam valores, culturas e objetivos. Esse contato que permite um 



excedente de visão de um eu para um outro, no qual esse outro contemplado é visto de 

uma forma que ele próprio não pode ter acesso situado em si mesmo. De acordo com 

Bakhtin (2011), no momento da atividade estética - podendo ser entendido como um 

momento de confronto de ideias, sentimentos, etc. - que há a compenetração, o eu 

vivencia, coloca-se no lugar do outro, como que coincidisse com ele. Para o autor, a 

atividade estética começa quando esse eu retorna ao seu lugar, fora desse outro, e assim 

dá o seu acabamento e “enformação” para aquela atividade de compenetração.   

Nesse movimento do excedente de visão, ambos, o eu e o outro, se transformam 

e adquirem um novo acabamento. No caso do enunciado, esse acabamento ocorre pelo 

sentimento de respeito, colaboração com a luta do outro e um processo de construção de 

um movimento coletivo de luta. 

Os discursos das entrevistas revelam uma forma própria de organização dessa 

turma no LeCampo, visando garantir a participação coletiva e democrática em suas 

formas de representação na gestão do curso. Sobre essa forma de participação, as 

entrevistadas afirmam: 

 

A gente se organizava e, dentro desse processo, a gente tinha uma 

coordenação, a gente tinha grupos de trabalho, tinha uma coordenação que 

coordenava esses grupos de trabalho e, dentro dessa coordenação, todo 

período a gente tirava dois coordenadores (Marina, entrevista realizada em 

05/2012). 

 

A gente sugeria muitas coisas que, como a nos sa turma era a turma piloto, eu 

acho que tava construindo esse curso. E aí a gente tinha coisa que a gente 

brigava muito. A minha turma foi uma turma assim, onde que tinha todos os 

movimentos, vários movimentos sociais, que de início foi muito difícil. 

Porque a gente tava organizado, cada um no seu movimento (...). E aí cada 

um querendo uma coisa, o outro movimento às vezes não aceitava... O bom 

aí é que a gente propunha, sabe uma coisa que a gente não concordava e aí a 

gente ia pros grupos pra fazer reunião e quebrava o pau. E aí, acho que isso 

foi bacana (Bebé, entrevista realizada em 05/2012).  

 

Conforme indicou Marina, Universidade e educandos sempre mantiveram 

diálogo através dessa forma de organização, que buscava o trabalho coletivo e a escuta, 

para promover a gestão e a estruturação do curso. Até porque o curso estava em 

processo de construção, pois era uma turma piloto de um curso específico, que estava 

construindo uma proposta de formação de educadores do campo. Observa-se que havia 

uma grande disputa de ideias entre os representantes dos diversos movimentos sociais. 

Disputa essa avaliada positivamente pela aluna Bebé, que é questionada pela 

pesquisadora sobre a avaliação que faz da organicidade criada pelos educandos e sua 



relevância para a construção do curso. Sua resposta é iniciada em tom de segurança e 

exclamação: “nossa! muito, muito”. 

 

Porque, de princípio, a gente assim, a gente já vem com a ideia de um grupo 

formado né... E aí depois que você chega e aquilo tem tanta contradição, aí é 

o real né, é o real da coisa que na vida é isso que a gente vive. A gente não 

vai num grupinho ali todo pensadinho, todo organizado do jeito da gente, pra 

chegar lá, e aquilo vira uma bagunça. E você tem que reorganizar, você tem 

que sair do seu grupo, pra tá ali naquele meio, pra poder ouvir a ideia de 

outros grupos (...).Todo mundo vem de um monte de movimento pra poder 

depois se organizar para todo mundo ir para um lado só né. E aí eu acho que, 

eu acho que foi, acho não, tenho certeza foi muito rico, nos aprendemos 

muito naquela organização. (Bebé, entrevista realizada em 05/2012) 

 

 

Podemos afirmar que esses conflitos, tensões estão inseridos em um processo 

dialógico que envolve diferentes visões de mundo dentro de um campo correspondente 

ao da educação do campo e da construção de um curso específico. Essa dialogia 

presente na construção do curso representa um confronto de valores, com variados tipos 

de posicionamento, mas que possui a essência da atividade dinâmica do diálogo que é o 

processo de interação dialética entre o Eu - Outro. Na perspectiva bakhtiniana, a 

dialética reflete essa interação entre o Eu – Outro, pois o Eu só existe em interação com 

o Outro, uma dialética que explica o homem pela produção do diálogo, pela atividade da 

linguagem (GEge, 2009). 

Nos enunciados citados, percebemos como foi fundamental a presença do Outro 

nos processos de construção, nos conflitos e no crescimento entre o grupo de 

educandos. A presença do diálogo nos espaços de construção e reflexão entre os 

estudantes resulta na compreensão desse Outro e de seu mundo. Mesmo com a presença 

de conflitos, o Outro se faz essencial nos espaços dialógicos de construção do curso. 

O enunciado de Bebé mostra que instituir uma organicidade em meio à 

diversidade de ideias, que também está relacionado com o jeito próprio de cada 

movimento de se organizar, trouxe dificuldades para a Turma Dom Mauro em promover 

sua organização. 

Com efeito, no contexto do objeto analisado, o Movimento da Educação do 

Campo representa uma série de populações campesinas organizadas, tanto em 

movimentos sociais como em sindicatos, organizações etc., que lutam por direitos como 

a Reforma Agrária, educação, e novas formas de trabalho e produção com a terra. Sendo 

assim, e de acordo com o relato de Maria da Silva, podemos inferir que o Movimento da 

Educação do Campo pode ser considerado um dos elos em comum dos movimentos 



sociais camponeses, que une diversas organizações populares campesinas, para fazer 

valer suas reivindicações e compartilhá-las com outros grupos.  

Outro sentido que se destacou no enunciado de uma entrevistada refere-se ao 

sentido compreendido sobre o educador do campo em um organização coletiva. Sentido 

esse que para uma das entrevistadas só se constituiu em si com presença dos colegas, ou 

seja do outro, em uma organização coletiva.  

 

A visão que a gente tem das coisas... a visão que a gente tem da vida, a visão 

que a gente tem do que acha importante para gente, a gente percebe que é tão 

pequena perto do coletivo... 

 

Nesse enunciado a estudante comenta sobre suas transformações pessoais a 

partir da vivência em um grupo coletivo. Ao discorrer sobre as diferenças existentes no 

grupo e como convivência com o Outro possibilitou o crescimento da turma, no sentido 

de aprendizagem, respeito, e reconhecimento da educação do campo como uma luta 

comum, Maria da Silva afirma que “existia eu antes do curso e existe eu agora depois 

do curso”. Questionando a educadora sobre o que mudou, ela traz aquele enunciado e 

continua seu discurso sobre a percepção do quão pequeno é uma luta individual perto do 

coletivo: “isso a gente só aprende com o outro, vendo a luta do outro... Abraçado à 

causa do outro. Não é a minha causa, não é a causa do outro também. É a nossa 

causa3”.  

A dimensão de uma organização coletiva tem um peso de sentido para essa 

educadora. Um sentido que traz o reconhecimento de causa, de luta, que antes não 

percebia na sua realidade de professora municipal. Com o curso, com a vivência com o 

Outro, essa educadora passou a entender o potencial que o coletivo tem para efetuar 

transformações. Esse sentido é apropriado pela educadora a partir do contato que 

estabeleceu com os colegas de turma, sendo grande parte deles sujeitos organizados em 

movimentos sociais ou sindicais. Organização essa que a educadora não presenciou em 

seu município. Com isso, podemos afirmar que o conhecimento da organização 

coletiva, da luta se deu pelo contato com o Outro, ou seja, com os colegas da turma. 

É também a partir dessa presença do outro que a entrevistada adquire uma 

compreensão sobre a diversidade de sujeitos, de histórias e de cultura que existe no 

campo.  
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Em um enunciado afirma que “Não é só o campo e pronto. Lá no campo tem 

gente. Tem ‘gentes’”. Neste, compreendemos o sentido que ela dá ao campo como um 

espaço de diversidade rejeitando a ideia de um espaço estagnado e homogêneo, de 

entender o campo como um lugar de produção/exploração e não de vida, de práticas 

culturais.  Essa noção da diversidade de sujeitos do campo, Maria da Silva afirma que 

só teve conhecimento a partir da sua inserção no curso.  

O contato com o outro proporcionou essas estudantes a adquirirem um 

sentimento de luta, de reivindicação pelos direitos dos povos do campo. A partir do 

momento que compreendem a diversidade que se tem no campo e as desigualdades na 

garantia dos direitos desses povos, essas estudantes se percebem dentro de uma 

organização coletiva para lutar por esses direitos negados aos povos do campo.    

 

Considerações Finais 

 

Com esses enunciados podemos notar o papel significativo que o outro possui na 

constituição de um espírito de coletividade entre os sujeitos. Coletividade essa que não 

seria possível se não houvesse um encontro de ideias, valores e ideologia entre esses 

sujeitos. Nesse caso, compreendemos que esse encontro se dá pela especificidade que a 

educação do campo assume: um novo projeto de campo. Projeto esse que valoriza a 

agricultura familiar agroecológica e a Reforma Agrária como o melhor caminho para 

esse perfil de produção agrícola, assumindo uma postura crítica em relação ao 

agronegócio que tem provocado exclusão, latifúndio e danos ambientais.  

Os sujeitos desses discursos são estudantes, que anteriormente já possuíam uma 

experiência em uma organização coletiva, como é o caso da entrevistada Bebé, 

integrante do MST. Outros que não possuíam essa experiência, como é o caso de Maria 

da Silva, a qual detivemos maiores analises sobre seus enunciados, era professora da 

rede estadual de Miradouro. Essa cidade estava articulada com o debate do Movimento 

da Educação do Campo, por possuir um forte grupo de agricultores familiares 

sindicalizados que junto à prefeitura municipal aderiram à proposta das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo4. O que podemos perceber 

é que os estudantes estão articulados a uma nova concepção de campo, por mais que as 

experiências de luta e de reivindicação sejam diferentes. 
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Os discursos das estudantes nos faz lembrar uma discussão bakhtiniana de um 

sujeito que se encontra em um processo constante de acabamento. Esse sujeito tem sua 

voz refletindo diversos espaços que ocupa, como grupos sociais dos quais participa, por 

exemplo, e a relação dialógica que estabelece nesses vários espaços. Suas concepções e 

visões de mundo se constrói, ao mesmo tempo em que se afirma, nesses encontros com 

os outros. São nesses encontros que tanto o eu como o outro se transforma, adquirindo 

um novo acabamento. 
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