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CARTA ABERTA DAS MÃES SEM TERRA 
(autora desconhecida) 

 
Todas temos origem humilde. 

Muitas de nós gostaríamos de ter podido sentar nos bancos de escola 
E assim entender melhor  o mundo em que vivemos. 

Não nos foi dado esse direito. 
Em nosso país leis são justiça para os ricos e punição para os pobres. 

Parecem não ter alma. Parecem não ter carne. Preocupação social. 
Sabem os senhores, quantas crianças estão em nosso meio? 

Sabem o que fazíamos antes de conseguirmos abrigo 
e sonhos aqui embaixo de lonas pretas? 

Sabem da fome? Sabem do choro de nossas crianças, 
frente às ameaças de violência? 

Sabem da dor de ver os nossos filhos pisoteados, feridos à bala, mortos, 
como as mães de nossos companheiros de Eldorado de Carajás? 

Sabem os senhores o que é dor?  
Devem saber. Devem saber do riso e da fartura. 

Devem saber do dormir sem choro de criança com fome. 
Com a humildade que temos, mas com a coragem que aprendemos, 

nós lhe dizemos: não recuaremos um passo da decisão de lutar pela terra. 
A justiça pra nós é aquela que reparte o pão, que reparte a riqueza, 

Que só pode ser reconhecida como o fruto do trabalho, da vida. 
Após 500 anos de escravidão e opressão de exclusão e ignorância, 

De pobreza e miséria, chegou o tempo de repartir,  
Chegou o tempo da nossa justiça, 
Que pra muitos pode não ser legal, 

Mas que não há um jurista no mundo que nos diga que não seja legítima. 
Não queremos enfrentar armas, animais e homens. 

Nem homens, animais e armas. Mas nós os enfrentaremos. 
E voltaremos de novo. E cem vezes. E duzentas vezes. 

Porque os corpos podem ser destruídos pela violência da polícia. 
Mas os sonhos, nem a mais potente arma poderá destruir. 

Nós somos aquelas que parimos mais que filhos. 
Parimos os homens do futuro. 

Nossos filhos serão educados sobre nossas terras libertas ou aqui, 
Debaixo de nossas lonas pretas. 

Aprenderão a ler, a escrever, coisa que muitos dos nossos não podem fazer. 
Viverão para entender das leis. Para mudá-las. 

Para fazê-las de novo, a partir das necessidades do nosso povo." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMO  
   

MARIANO, Alessandro Santos. Ensaios da Escola do Trabalho no Contexto das 
lutas do MST: A proposta Curricular dos Ciclos de Formação Humana com 
Complexo de Estudo, nas Escolas Itinerantes do MST no Paraná. 2016. 255 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro Oeste, 
Guarapuava, 2016.    
 
A presente dissertação, tem por objetivo analisar até que ponto a implementação 
da proposta curricular dos Ciclos de Formação Humana com Complexos de 
Estudo, nas Escolas Itinerantes dos acampamentos do MST, no Paraná, 
contribui para alterar a forma e conteúdo da escola, na perspectiva da formação 
de lutadores e construtores. Este estudo se detém na investigação de escolas 
que se vinculam à luta por Reforma Agrária, no Brasil. A proposta foi construída 
a partir das práticas realizadas nas referidas escolas e das necessidades do 
Movimento, em seus 32 anos de existência, que construiu uma teoria pedagógica 
chamada Pedagogia do Movimento, que tem como matrizes pedagógicas: a 
vida, o trabalho, a luta social, a organização coletiva, a cultura e a história, uma 
pedagogia embasada, inicialmente, na pedagogia do oprimido de Paulo 
Freire(2005). Essa proposta curricular se conecta às práticas de educação e de 
escola, desenvolvida pela classe trabalhadora, desde a Revolução Russa, com 
a experiência da Escola do Trabalho, sistematizada pelos autores Pistrak (2000& 
2009) e Shulgin (2013). A teoria produzida no processo de luta da classe 
trabalhadora foi incorporada de maneira crítica, nas Escolas Itinerantes do 
Paraná, avançando em proposições e, principalmente apontando caminhos para 
uma nova forma escolar desde as práticas de auto-organização e trabalho 
socialmente necessário. Para tanto, desenvolvemos um denso processo de 
investigação contando com revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa 
de campo. A pesquisa de campo se devolveu por meio da participação in loco 
no processo de planejamento curricular nos anos de 2012 a 2014, espaço de 
reunião do Coletivo Pedagógico, com representação de todas as Escolas 
Itinerantes do Paraná; visita à Escola Itinerante Caminhos do Saber, no 
município de Ortigueira-PR, espaço no qual verificamos a implementação da 
proposta no cotidiano da escola. Para isso,  utilizamos  observação, entrevistas 
aos educadores(as) e coordenação pedagógica, realização de grupo focal com 
os(as) educandos(as) que lideram os núcleos setoriais  e aplicação de 
questionários para educandos(as) dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. O estudo constatou um exercício coletivo de ensaio da Escola do 
Trabalho, que envolve os educadores(as) das escolas, Setor de Educação do 
MST, educandos(as), comunidade acampada e educadores(as) 
universitários(as) comprometidos com essa experimentação pedagógica. 
Evidenciamos germes de uma nova forma escolar, orientada pela matriz do 
trabalho e da vida, com organização em Ciclos de Formação Humana, que 
agrupa os estudantes por idades/tempo de vida e utiliza instrumentos de 
avaliação participativa, por meio dos Complexos de Estudo, desenvolve  práticas 
e espaços de auto-organização dos estudantes, com a criação de núcleos 
setoriais, espaço de trabalho prático (horta, memória, biblioteca, serviços 
domésticos entre outros) e a participação dos estudantes na gestão da escola. 
Evidenciamos um esforço dos(as) educadores(as) em fazer o ensino em relação 



 

 

com a vida (porções da realidade), por meio da construção do inventário da 
realidade e do planejamento coletivo, conectando os conteúdos com aspectos 
da vida.  O referido experimento pedagógico está em processo e tem sido 
realizado com muitos limites, pois são escolas públicas, que se fazem em 
situação de luta dos(as) trabalhadores(as), nos acampamentos improvisados de 
famílias Sem Terra, contando com dificuldades físicas e financeiras, pois o 
Estado, não garante as condições necessárias para o funcionamento das 
mesmas. Apesar dessas dificuldades, essas escolas apresentam-se como 
espaço fértil de formulação de uma proposta curricular, por estar colada à luta 
da classe trabalhadora e apresenta lições, ensaios de alteração do conteúdo e 
da forma  escolar, no caminho da formação de lutadores e construtores.   
.    
PALAVRAS-CHAVE: Escola Itinerante, Ciclos de formação humana, 

Complexos de Estudo, MST   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Abstract 
   

MARIANO, Alessandro Santos. Practices in the School of Work in the Context of 
the MST’s Struggle: The Curricular Proposal of the Cycles of Human Formation 
with Study Complexes, in the Itinerant Schools of Paraná. 2016. 255 p. Thesis 
(Masters in Education) – Universidade Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, 
2016.    
 
The following thesis has the objective of analyzing until what point the 
implementation of the curricular proposal “Cycles of Human Formation with Study 
Complexes,” in the Itinerant Schools in the MST’s encampments in Paraná, can 
contribute to altering the form of the school, and create fighters and constructers 
of social change. This study is focused on the schools that are linked to the 
struggle for agrarian reform in Brazil. The proposal was constructed from the 
practices that developed in these schools and the necessities of the movement. 
During its 32 years of existence, the movement has constructed a pedagogical 
theory called the Pedagogy of the Movement, which has several pedagogical 
areas: life, work, social struggle, collective organization, culture, and history. It is 
a pedagogy based in Paulo Freire’s (2005) Pedagogy of the Oppressed. This 
curricular proposal is connected to the educational practices that working class 
groups developed in the Russian revolution, including the experience of the 
School of Work analyzed by the authors Pistrak (2000 & 2009) and Shulgin 
(2013). The theory produced during this process of class struggle was critically 
incorporated into the Itinerant Schools in Paraná, advancing the school’s goals, 
and offering paths for a new form of school based in the practices of self-
governance and socially beneficial work. This thesis is based on an intense 
process of investigation, with an analysis of primary and secondary documents 
and fieldwork. The fieldwork consisted of: a) Participation in the process of 
curricular planning in 2012 and 2014, through meetings of the Pedagogical 
Collective, which includes representatives from all of the Itinerant Schools in 
Paraná. B) Research in one of the Itinerant School, Caminhos do Saber (Paths 
of Knowledge), in the municipality of Ortigueira, Paraná, where I verified the 
implementation of this proposal in the everyday life of the school. The methods 
included observations, interviews with educators and pedagogical coordinators, 
focus groups with the students that coordinate the sectorial nucleuses, and the 
application of a survey with the students in the final years of primary and 
secondary school. This research illustrates that the Itinerant Schools are a 
collective experiment in recreating the School of Work, which involves the 
participation of the educators of the school, the MST Education Sector, students, 
the community in the encampment, and university professors dedicated to this 
pedagogical process. I show evidence of a new form of school that has been 
created, based in the values of work and life, with the organization of the “Cycles 
of Human Formation” that bring students together by age/time of life. This 
experiment also utilizes instruments of participatory evaluation, through the Study 
Complexes, and develops practices and spaces of student self-governance, with 
the creation of sectorial nuclei, spaces of practical work (garden, memory, library, 
domestic services, among others), and the participation of students in the 
administration of the school. This thesis provides evidence that the teachers are 



 

 

attempting to teach through a dialogue with the life of the students (portions of 
their reality), through the application of a “survey of reality” and through collective 
planning, which allows them to connect all of the curricular content to an aspect 
of students’ lives. This pedagogical experiment is in process and has many limits, 
given the fact that these are public schools. These schools are also located in 
spaces of working class struggle, in camps that were created by landless families, 
and have many physical and financial difficulties. The State does not guarantee 
the necessary conditions for the schools. Despite these difficulties, these schools 
have become fertile spaces of innovation, and of the creation of a curricular 
proposal that is linked to the struggle of working class groups. This thesis 
presents lessons about this important experiment in altering the content and form 
of the school, in order to form youth that are fighters and constructers of social 
change.  
 
Key Words: Itinerant School; Cycles of Human Formation; Study Complexes; 

MST 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a implementação da proposta 

curricular dos Ciclos de Formação Humana com Complexos de Estudo, nas 

Escolas Itinerantes dos acampamentos do MST, no Paraná, contribui para 

alterar a forma e conteúdo da escola, na perspectiva da formação de lutadores 

e construtores. O referido experimento1 vem sendo desenvolvido desde 2013, 

atualmente envolve um conjunto de quatorze escolas, dentre elas, onze Escolas 

Itinerantes2 e três escolas de assentamentos3 no Paraná, escolas estas, 

vinculadas ao MST. 

O MST, em seus 32 anos de existência (1984-2016), concebeu um projeto 

de educação, engendrado desde a construção de uma nova forma de escola, do 

qual a Escola Itinerante é um dos frutos desse processo. Sua legalização vem 

se dando por meio de lutas e mobilizações, na pressão sobre o Estado, o que 

tornou possível o reconhecimento da Escola Itinerante, escola pública 

pertencente à rede oficial de ensino, a partir de brechas abertas na política social, 

pela luta dos trabalhadores(as).  

A proposta Curricular dos Complexos de Estudo, foi construída a partir da 

experiência das Escolas Itinerantes no Paraná, que existem legalmente desde 

2003, nesse estado, e vem, nesse período de 13 anos, buscando desde 

formulações, estudos e práticas, a construção de uma escola, comprometida 

com a formação e o desenvolvimento integral do ser humano. 

                                                

1O termo “experimento” se refere a um conjunto articulado e intencionalizado de práticas 
educativas. Experimentar é submeter algo à experiência, ou ao teste da prática; conhecer ou 
avaliar algo pela experiência direta. Na associação com a produção da ciência, a experimentação 
pode ser entendida como um método de observar e analisar um determinado fenômeno da 
realidade, com objetivos e sob condições determinadas (e em nossa concepção, identificando 
suas conexões e determinações fundamentais), para que se consiga aumentar o conhecimento 
de como e porque o fenômeno acontece do modo que acontece. (CALDART, 2015) 

2 Escola Itinerante Paulo Freire (EIPF), Escola Itinerante Caminhos do Saber (EICS), Escola 
Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatu (EIHLP), Escola Itinerante Valmir Motta de Oliveira 
(EIVMO), Escola Itinerante Carlos Mariguella (EICM), Escola Itinerante Maria Aparecida Rosignol 
Franciosi (EIMARF), Escola Itinerante Egídio Brunetto (EIEB),  Escola Itinerante Herdeiros da 
Luta do Primeiro de Maio  (EIHLPM), Escola Itinerante Semeando o Saber (EISS), Escola 
Itinerante Construtores do Futuro (EICF) Escola Itinerante Vagner Lopes(EIVL) 

3 Colégio Estadual do campo Aprendendo com a Terra e com a Vida (CEATV), Colégio Estadual 
Iraci Salete Strozak (CEISS), Colégio Estadual do Campo Contestado (CEEC). 
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Esta proposta, assume como matriz central o trabalho e como 

desdobramento a Pedagogia do Movimento, na perspectiva do desenvolvimento 

multilateral do ser humano. A concepção de trabalho assumida nesta proposta 

político-pedagógica referencia-se na concepção marxista, ou seja, o trabalho 

como fundante da existência humana, responsável pela reprodução da vida e 

característica distintiva do gênero humano. Conforme expresso no Plano de 

Estudos (MST, 2013a), por meio do trabalho, o ser humano se fez humano, 

produziu cultura e produziu-se também como classe trabalhadora, que possui 

em potência a possibilidade de se organizar e lutar pelo seu direito ao trabalho 

e pela superação das condições de alienação e exploração, as quais são 

submetidos, participando assim do movimento da história. 

Essa pesquisa emergiu da necessidade de compreender as práticas 

escolares dentro do MST, a partir da minha experiência de atuar como educador 

e coordenador pedagógico da Escola Itinerante Zumbi dos Palmares no 

município de Cascavel (2003-2006) e também no Coletivo Pedagógico das 

Escolas Itinerantes (2006 -2013), ou seja, deriva da prática militante no Setor de 

Educação do MST, conectada ao processo de luta do MST.  

Decorre também, de práticas de pesquisa militante desenvolvidas em 

minha trajetória de formação acadêmica, que teve início no Curso de Pedagogia 

Para Educadores do Campo (2004-2008), na Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, UNIOESTE, Francisco Beltrão, espaço no qual realizei aproximações 

com os estudos acerca da Escola Itinerante, apresentando como trabalho de 

conclusão do curso, a monografia intitulada “Escola Itinerante do MST: uma 

ferramenta de luta e emancipação das famílias Sem Terra”.  Em 2012, dando 

sequência a este estudo, na Especialização em Ensino de Ciências Humanas e 

Sociais em Escolas do Campo (2010-2012), na Universidade Federal de Santa 

Catarina, apresentei o trabalho intitulado “Escola Itinerante dos Acampamentos 

do MST: limites e possibilidades”, até então, ambas pesquisas se detiveram a 

compreender a Escola Itinerante como uma escola forjada na luta pela Reforma 

Agrária.  

Em 2013, na Especialização em Educação do Campo (2013-2015), 

UNIOESTE, Foz do Iguaçu, pelo meu envolvimento no processo de construção 

desta referida proposta curricular, realizamos um estudo investigativo sobre 

como ocorreu a implantação dessa proposta em 2013 na monografia intitulada: 
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“O experimento curricular dos Complexos de Estudo: práticas de auto-

organização dos estudantes e o trabalho socialmente necessário nas Escolas 

Itinerantes do Paraná”. 

A presente dissertação configura-se como continuidade do processo de 

investigação da proposta pedagógica dos Ciclos de Formação Humana com 

Complexos de Estudo, com o objetivo de analisar até que ponto a implementação 

dessa proposta pedagógica contribui para alterar a forma e conteúdo da escola, 

na perspectiva da formação de lutadores e construtores? Assim, buscamos 

compreender a materialidade na qual estão inseridos os acampamentos de 

famílias Sem Terra, no Paraná e a existência das Escolas Itinerantes como 

experiências de escola ligada à luta da classe trabalhadora, por Reforma Agrária 

e transformação do modo de produção societário;  analisar a proposta 

pedagógica das Escolas Itinerantes identificando os fundamentos e matrizes 

incorporados da experiência dos complexos na União Soviética e a Pedagogia 

do Movimento; compreender os fundamentos metodológicos do trabalho 

socialmente necessário, assumido como matriz formadora na proposta 

pedagógica das Escolas Itinerantes  dos acampamentos do MST/PR; investigar 

a proposta pedagógica dos complexos de estudo  na Escola Itinerante Caminhos 

do Saber, identificando as  alterações na forma escolar e a organização do 

trabalho pedagógico. 

Para atender aos objetivos propostos e responder às problematizações 

desta pesquisa, efetuamos uma incursão investigativa composta por: revisão 

bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo.  

Em relação à revisão bibliográfica, ao ter como objeto de pesquisa o 

experimento Pedagógico dos Complexos de Estudo nas Escolas Itinerantes, 

elegemos  como uma das categorias de  mediação a luta de classes, para 

compreender o caráter de classe do Estado e a luta do MST por Reforma Agrária 

e também a conquista da Escola Itinerante como política social, extraindo 

elementos para compreensão da materialidade e historicidade que  estão 

imbricados à luta pela terra nos acampamentos de famílias Sem Terra, espaço 

de origem e funcionamento das Escolas Itinerantes. Os autores aportados nesse 

estudo foram, principalmente: Ianni (1971), Fernandes (1975), Coutinho (1996), 

Morissawa (2001), Stédile (2013).   
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Na análise documental reunimos os materiais relativos à Escola no MST, 

tais como: teses e dissertações, bem como materiais produzidos pelo próprio 

MST, em especial no que diz respeito à educação e às práticas pedagógicas das 

Escolas Itinerantes.  No que concerne às Escolas Itinerantes no Paraná, os 

principais documentos analisados foram: Projeto Político Pedagógico  da Escola 

Itinerante (SEED, 2003) e do Colégio Iraci Salete Strozak (SEED, 2009) e o 

Plano de Estudos (MST, 2013a); Coleção de Cadernos da Escola Itinerante 

(MST 2008a; 2008b, 2009, 2010); Relatórios finais das Escolas Itinerantes 

disponíveis na Associação de Cooperativa Agrícola e Reforma Agrária do 

Paraná (ACAP-2004 a 2014); um conjunto de relatórios dos encontros de 

construção e implementação da proposta curricular em Complexos de Estudo, 

realizados no período de 2010 – 2014 (MST, 2014b) e um conjunto de teses 

sobre Escola Itinerante e escola no MST: Camini (2009), Dalmagro (2010),  

Sapelli (2013), Oliveira (2014), Bahniuk (2015). 

Foi realizada uma intensa pesquisa de campo, detalhada a seguir. Houve 

participação nas reuniões do Coletivo pedagógico das Escolas Itinerantes (de 

2011 a 2013), espaço de reunião dos coordenadores pedagógicos e pedagogos 

que coordenam os experimentos de todas as Escolas Itinerantes do Paraná. 

Nesse espaço participamos do processo de discussões, reflexões, de estudos, 

planejamento e avaliação da implementação dos Complexos de Estudo, espaço 

em que realizamos a coleta das informações de como está ocorrendo nas 

escolas o experimento, que possibilitou o contato com a totalidade das Escolas 

Itinerantes no Paraná. 

A observação e investigação na Escola Itinerante Caminhos do Saber, no 

Município de Ortigueira-PR, foi realizada por meio de uma incursão à prática 

dessa escola, entre os dias 18 a 22 de abril de 2016, quando utilizamos os 

seguintes instrumentos de pesquisa: observação do cotidiano da escola, 

entrevistas semiestruturadas aos educadores(as), realização de grupo focal e 

aplicação de questionário para os educandos(as).   

Na observação do cotidiano da escola, realizamos a descrição de como 

ocorrem os tempos educativos: mística, leitura, trabalho, aula, reuniões de 

núcleos, hora atividade de educadores(as). As entrevistas semi-estruturadas4 

                                                
4 Para os educadores(as) direcionamos nove perguntas: 1) Qual seu nome e idade? Sua 
formação docente foi feita em universidade privada ou pública? Em qual curso teve sua 
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(apêndice 1) e gravadas, foram realizadas com três educadores(as)5 e um 

coordenador pedagógico.  

O grupo focal foi uma técnica que optamos em utilizar, pela necessidade 

de termos uma metodologia que respeite e valorize a dinâmica de auto-

organização coletiva dos educandos(as), em prática na escola, o que possibilitou 

não só coletas de dados, mas a interação com os estudantes, proporcionando 

um espaço para observar, captar os significados emergentes desse processo, 

possibilitando que os educandos(as) respondessem às questões e 

expressassem suas opiniões de diversos ângulos e perspectivas.   

Segundo Morgan (1997), o grupo focal utiliza a interação grupal para 

produzir dados e informações menos acessíveis sem a interação em grupo. A 

principal potencialidade do grupo focal é a oportunidade de observar a 

pluralidade de ideias e visões sobre o processo no qual o grupo está inserido. 

Dessa forma, realizamos o grupo focal, com doze  educando(as) 

coordenadores(as) dos núcleos setoriais, com variações de idade entre  8 a 17 

anos, no qual a conversa foi gravada e guiada por quatro momentos: 

apresentação do pesquisador e objetivo da pesquisa; explicação sobre a 

metodologia do grupo focal e solicitação de permissão para gravar a conversa, 

resguardando e preservando a identidade dos participantes; recolhimento da 

declaração de permissão para uso de informação assinada pelos pais; 

apresentação geral das questões orientadoras6 e início do diálogo. O conjunto 

                                                
formação? 2) quanto tempo é professor? Quanto tempo atua na Escola Itinerante? por que optou 
em trabalhar nessa escola? 3) Participou de momento de formação (no acampamento ou fora) 
sobre a proposta dos Complexo de Estudos? Quais as questões discutidas nessas formações? 
Quem participou das mesmas? Quem ministrava, coordenava as palestras, oficinas e debates? 
4) Quais são os elementos centrais dos Complexos de Estudo? 5) Como você faz o planejamento 
de ensino a partir da Proposta dos Complexo de Estudos? Em quais momentos fazem coletivo 
em conjunto com outras disciplinas? 6) Você conhece e utiliza o Plano de Estudo? Como?  7) 
Como faz a conexão dos conteúdos com a porção da realidade? 8) Como faz a avaliação dos 
estudantes, que instrumentos, que critérios utiliza? 9) Você acompanha algum núcleo setorial? 
O que faz nesse acompanhamento?  
5 Os critérios para escolha dos educadores(as) entrevistados foram: professor(a) que estivesse 
na escola há mais tempo (2, 3 anos), um com vínculo com o MST e outro não, pelo menos; 
educador(a) que tenha participado de processos de formação dos complexos (seminários, 
cursos, encontros e planejamento de ensino local); educador(a) que tenha esforços e tentativas 
em fazer o ensino em conexão com a vida.   
6 O roteiro de realização do grupo focal teve 8 pontos: 1º) rodada de apresentação solicitar que 
digam (Nome, idade, ano que estuda, qual núcleo setorial, quanto tempo vive no acampamento); 
2º) Em roda cada um explicar o que cada núcleo setorial faz; 3º) Fazer uma pergunta geral qual 
tipo de trabalho que o núcleo setorial fez que envolveu outras pessoas da comunidade? Como 
foi trabalhar com adultos juntos? 4º) que trabalho que algum núcleo setorial fez que sentiu que 
melhorou a vida da escola? E que foi bom para o acampamento? como foi fazer esse trabalho? 
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das informações colhidas foi registrada num relatório da pesquisa de campo. 

Os(as) educandos(as) foram identificados por números, de 0 a 12 e na 

sequência, a menção da idade dos mesmos, conforme consta no capítulo III. 

Também aplicamos um questionário com objetivo de coletar opiniões e 

informações diversas sobre suas vivências educativas na Escola Itinerante, a 39 

educandos(as), do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º. ao 3º. ano do 

Ensino Médio. Esse questionário teve um conjunto de questões direcionadas7, e 

as informações que apresentamos, com dados comparativos diversos e 

informações, seguem no último capítulo, preservando a identidade dos 

educandos(as) envolvidos.  

No período em que estivemos na escola, também realizamos uma coleta 

de materiais e documentos diversos, como: o inventário da realidade, os 

planejamentos de ensino, os pareceres descritivos, os jornais construídos pelos 

educandos(as), dentre outros, que ajudaram a compreender  como organizam 

seu cotidiano pedagógico. Todas essas informações coletadas e observadas 

foram registradas num diário de campo. 

Os resultados da pesquisa foram organizados em três capítulos. No 

primeiro capítulo, apresentamos a natureza de classe do Estado burguês e a 

especificidade do Estado Brasileiro, que se constitui tendo por base a 

concentração fundiária, a exploração do trabalho escravo e assalariado, mas 

também a repressão e massacre das lutas camponesas8 por Reforma Agrária. 

                                                
5º) como ocorrem as reuniões com a coordenação executiva, quem faz pauta? Realizam 
assembleia de que forma?  6º) Como é organizada a distribuição de tarefas nos Núcleos 
Setoriais?  O que ocorre com estudantes que não quer trabalhar? 7º) Sobre as dificuldades dos 
NS: podem solicitar a troca quando não gostam do NS? Como é trabalhar com colegas de idades 
tão diferentes? Como é a questão de ter meninos e meninas na coordenação? 8) Sobre o 
conselho de classe participativo como ocorre, como vocês participam?  
7 Foram aplicadas em questionários nove perguntas: 1) Há quanto tempo estuda na Escola 
Itinerante Caminhos do Saber? 2) Seu professor algumas vezes socializou o planejamento de 
aula, com relação aos temas de estudo para o semestre? 3) Que temas, assuntos, conhecimento 
você estudou na Escola Itinerante que tem a ver com a sua realidade? 4) Qual disciplina(matéria), 
você tem mais facilidade em aprender e por quê? Que temas, assuntos você aprendeu nessa 
disciplina? 5) Como você participa do Conselho de Classe participativo no final do semestre? O 
que você acha do Conselho? 6) Qual Núcleo Setorial você faz parte? Que atividades desenvolve 
no Núcleo Setorial?7) Você já desenvolveu algum tipo de trabalho para comunidade, qual 
trabalho e como você o fez? 8) Você considera importante que os estudantes participem mais e 
sejam mais ouvidos na escola? Por quê? 9) Em quais atividades da escola ainda há pouca 
participação dos estudantes? 
 
8 Neste trabalho utilizamos o termo camponês, compreendendo como o sujeito que vive no 
campo, que possuem ou não a terra e tem um  modo de vida, cultura, um jeito de produzir e se 
relacionar com a natureza, mas também faz a luta pelo direito de ter acesso ou continuar a viver 
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Desenvolvemos uma análise sobre a constituição do MST e os desafios atuais 

da luta contra o modelo de agricultura capitalista, chamado de agronegócio e a 

proposta de Reforma Agrária Popular, construída pelo MST.  

No segundo capítulo, trazemos a trajetória histórica da Educação no MST 

e a constituição das Escolas Itinerantes, como ela emergiu na luta pela terra no 

MST, como se relaciona com a construção do projeto educativo desse 

movimento, e apresentamos o percurso acumulativo de elaboração da proposta 

pedagógica e como foi avançando na compreensão teórico-prática de escola da 

classe trabalhadora.  

No terceiro capítulo, nos detemos na compreensão da proposta curricular 

dos Complexos de Estudo, seus fundamentos e pressupostos teóricos, as 

categorias da Pedagogia Socialista e a Pedagogia do Movimento Sem Terra 

requeridas, bem como, apresentamos as proposições para alteração da forma 

escolar e a organização do ensino em Complexos de Estudo. Desde a pesquisa 

de campo apresentamos como a proposta foi implementada na Escola Itinerante 

Caminhos do Saber e as alterações na forma escolar desde a formação de 

educadores(as), o planejamento de ensino e a organização dos núcleos setoriais 

na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
na terra, compreensão esta embasada pelos autores Fernandes (2008), Martins (2012), Stédile 
(2012). No primeiro capítulo, dialogamos com  Ianni (2004), que tem um estudo especifico sobre 
a proletarização do camponês, que a partir da década de 50, passa a atuar como assalariados 
rurais, nesse caso especifico o autor, considera que a categoria camponês representa um 
conjunto de relações econômicas e sociais de trabalhadores do campo no século passado. 
Também  devemos considerar que há outras interpretações sobre a categoria camponês, alguns 
como sinônimo de atraso, ou resquício do feudalismo, da barbárie que desapareceu com o 
avanço do capitalismo se transformando em agricultor familiar, abordagens essas que não são 
objetos desse estudo.  
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CAPÍTULO I - ESTADO BRASILEIRO E A LUTA DO MST POR 
REFORMA AGRÁRIA POPULAR  

  

Nesse capítulo, explicitamos a materialidade na qual estão imbricadas 

as Escolas Itinerantes, objeto de estudo desse trabalho, portanto, analisamos na 

perspectiva histórica, a luta de classes no campo e as implicações na conjuntura 

atual. Essa análise foi guiada por três questões:  qual concepção de Estado 

burguês e como ele se constitui no Brasil? Por que no Brasil não se fez Reforma 

Agrária e quais os desafios atuais da luta do MST?  

   O estudo, percorreu o seguinte caminho, compreensão da natureza do 

Estado burguês e Capitalista, analisando o desenvolvimento desigual e 

contraditório do capitalismo no campo brasileiro, que gera concentração 

fundiária, contradições e lutas camponesas9. Inicialmente, fazemos um percurso 

de compreensão teórica sobre a concepção do Estado Burguês com estudos 

desde os autores: Marx (1987), Coutinho (1996), Gramsci (2000), Hayek (2010) 

e também como se constituiu a revolução burguesa no Brasil, que fundou um 

Estado tendo por base o modelo agroexportador e a aliança entre burguesia 

agrária e a industrial, desde as interpretações de: Ianni (1971), Fernandes 

(1975), Morissawa (2001), Stédile (2013).   

   A partir do entendimento da constituição do campo brasileiro, analisamos 

o sentido da luta do MST por Reforma Agrária, no atual contexto do capitalismo 

mundial, comandado pelo capital financeiro e pelas grandes empresas privadas 

transnacionais, que  dominam e controlam a produção e a circulação das 

mercadorias, denominado, no campo, de agronegócio, um modelo de agricultura 

que organiza e controla a produção de alimentos em commodities agrícolas  e 

realiza a apropriação privada dos recursos naturais, água, minerais e 

biodiversidade. 

   O MST tem se consolidado, historicamente no Brasil, como um importante 

ator social, espaço de luta e reivindicação da classe trabalhadora, na busca da 

efetivação de direitos. O Movimento  emerge a partir de 1979, e é um importante 

instrumento de luta dos camponeses e camponesas, trabalhadores e 

trabalhadoras do campo que, desprovidos de seu principal meio de produção, a 

                                                
9 Nesse texto  
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terra, colocam-se em luta. De acordo com Stédile (2013), é herdeiro e 

continuador das lutas camponesas travadas na história brasileira como 

Cangaço, Contestado e Ligas Camponesas, lutas essas que serão tratadas no 

decorrer desse capítulo. 

Essa impossibilidade de ter o acesso à terra é uma das consequências da 

incessante disputa que assola o campo brasileiro, historicamente. Essa 

realidade de conflitos indica a necessidade de apreensão da questão agrária, o 

que implica compreendê-la como fruto das relações sociais estabelecidas sob a 

forma do capitalismo no Brasil. Conforme Fernandes (2008, p. 43-44), a questão 

agrária é: 

 

[...] um problema estrutural do modo capitalista de produção. 
Esse problema é criado pela lógica da reprodução ampliada do 
capital, que provoca o desenvolvimento desigual, por meio da 
concentração de poder expresso de diferentes formas, por 
exemplo: propriedade da terra, dinheiro e tecnologia. Esta lógica 
produz a concentração de poder criando o poder de concentrar, 
reproduzindo-se infinitamente. A reprodução infindável é da 
natureza do modo capitalista de produção, portanto, para 
garantir sua existência, o capital necessita se territorializar sem 
limites. Para a sua territorialização, o capital precisa destruir 
outros territórios, como, por exemplo, os territórios camponeses 
e indígenas. Esse processo de territorialização e 
desterritorialização gera conflitualidades diferenciadas que se 
modificam de acordo com a conjuntura da questão agrária. 

 

De acordo com Fernandes (2000), o desenvolvimento desigual resultante 

da busca incessante da reprodução ampliada do capital indica a presença e 

objetiva a luta entre classes sociais distintas e antagônicas no campo brasileiro 

– os detentores e os não detentores dos meios de produção, expresso, ao longo 

da história de diversas formas: colonizadores portugueses e índios, o senhor do 

engenho e escravos, coronel e camponeses. 

Neste contexto de disputa, que configura o campo brasileiro, é que 

emergiu o MST, que tem concretizado, no seu fazer de luta, o tensionamento 

sobre o sistema capitalista e relações sociais que entram em confronto direto 

com as relações que dão base ao capitalismo. De acordo com Dalmagro (2010, 

p.64), 

 

O MST é fruto da histórica concentração da terra no Brasil, a 
qual por sua vez, não é desarticulada do desenvolvimento 
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econômico, social e político do país. Mas o MST também é 
produto de um momento histórico do capitalismo em âmbito 
mundial, em sua fase madura, ou imperialista. De outro lado, 
porém, o MST também é produto da organização e luta dos Sem 
Terra, de sua capacidade organizativa, de seu contraponto ao 
capitalismo, enfim, como constituinte da classe trabalhadora, 
cujas formas de luta e organização adquirem dinâmicas próprias 
possibilitadas e forjadas em cada contexto. 

  

Neste sentido, conforme Verdério (2011, p.113), 

 

O MST desde sua constituição e na sua caminhada histórica10 
vem se consolidando como um movimento de massas, 
articulado em nível nacional, com caráter sindical, popular e 
político, tendo por objetivos: a luta pela terra; a luta pela Reforma 
Agrária; e a luta pela transformação social. 

 

Ao articular diversas forças de luta dos camponeses e dos 

trabalhadores(as) do campo, o MST se apresenta como um importante 

movimento social, impondo-se como instrumento de luta da classe trabalhadora, 

ao contrapor-se de maneira consciente e objetiva ao modo de produção 

capitalista. Logo, assume o desafio de romper com as relações sociais que 

sustentam o capitalismo, buscando edificar novas relações, com vistas a 

consolidar uma nova forma societária. 

  Partindo da histórica concentração de terra, o Movimento, se constitui 

como expressão da luta dos camponeses e trabalhadores(as) do campo, em 

busca de permanecer no campo, o que inevitavelmente o coloca no âmbito da 

luta de classes. Com esse caráter, o MST assume a ocupação de terras como 

instrumento de reivindicação e luta pela realização da Reforma Agrária, com a 

organização de assentamentos rurais, construção de um projeto de educação 

comprometido com a emancipação da classe trabalhadora.  

Neste sentido, para compreender a luta por Reforma Agrária e a 

construção de um projeto de educação, aliado a essa luta, é necessário 

                                                

10 “O MST como movimento social organizado realizou seu 1º Encontro Nacional em 22 de janeiro 
de 1984, mas a luta dos Sem Terra, que comporiam as fileiras do MST, já se faziam presentes 
na sociedade brasileira desde a década de 1970. Como marco inicial para constituição do MST, 
em 1979, tivemos o Acampamento da Encruzilhada Natalino no Rio Grande do Sul. Porém, 
anterior a isso, e o próprio MST em seus documentos se identifica como herdeiro das lutas das 
Ligas Camponesas, de Contestado, de Canudos e dos Quilombos.” (VERDERIO, 2011, p. 113, 
nota do autor). Ver também Stédile e Fernandes (2005) e Morissawa (2001). 
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compreender a natureza do Estado capitalista, a especificidade do Estado 

brasileiro e como se constitui o Estado burguês. 

 

1.1 Estado e sua natureza de classe  

 

Na compreensão de Marx (1987), o Estado capitalista é resultante da 

divisão da sociedade em classes e não é um poder neutro acima dos interesses 

das classes11. Gramsci (2000), compreende o Estado como a própria sociedade 

organizada de forma soberana. A sociedade é assim vista como uma 

organização constituída de instituições complexas, públicas e privadas, 

articuladas entre si, cujo papel histórico varia no contexto da luta de classes e 

das relações de grupos específicos e poderes, que se articulam pela busca da 

garantia da hegemonia dos seus interesses.  

O Estado brasileiro se constitui pelo predomínio histórico, social e 

econômico do latifúndio, submetido aos interesses e necessidades da grande 

produção, voltada prioritariamente ao mercado externo. As contradições sociais 

existentes na zona rural brasileira deram origem ao MST, uma organização de 

trabalhadores(as) Sem Terra, que objetiva a transformação da sociedade, e tem 

a Reforma Agrária como bandeira principal de luta. O Estado tem configurado 

políticas sociais de redistribuição de terras, formando assentamentos12, 

pequenas propriedades privadas, mas também em muitos momentos utilizando 

seu aparato coercitivo (polícia, judiciário) para reprimir a luta. 

É importante compreender que o Estado não se resume aos governos, 

poderes executivo, legislativo e judiciário. Fazem parte dele todas as esferas 

                                                

11Marx e Engels (2008, p.8) no Manifesto do Partido Comunista afirmam que “a história de 
toda a sociedade até aos nossos dias nada mais é do que a história da luta de classes”. Para os 
autores, a sociedade é o lugar de um conflito - aberto ou dissimulado - entre opressores e 
oprimidos. Na raiz desse conflito está a apropriação privada dos meios de produção, que 
determina a exploração e a pobreza dos que não têm os meios de produzir a sua subsistência e 
o enriquecimento dos que exploram a força de trabalho daqueles que nada mais possuem senão 
isso.  

 
12 São aqueles programas de governo que procuram distribuir terras a famílias de camponeses, 
utilizando-se da desapropriação ou compra da terra dos fazendeiros. São, porém, limitados na 
abrangência e não afetam a estrutura da propriedade da terra. São políticas parciais, que 
atendem aos camponeses, mas não são massivas, e por isso funcionam mais para resolver 
problemas sociais localizados ou atender populações mobilizadas que pressionam politicamente 
o governo. (STÉDILE, 2012b) 
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políticas, burocrático-administrativas, órgãos repressivos (forças armadas e 

polícias) e a esfera financeira pública. (RIZZOTTO, 2000) 

Há duas grandes interpretações sobre a natureza do Estado. De um lado, 

a dos liberais, que derrotaram violentamente, com guerras e revoluções 

burguesas, a sociedade feudal. Fundaram a sociedade burguesa e conquistaram 

a emancipação política, efetivando-se como a classe dominante (governante), 

fundando o Estado Burguês, consolidando o regime político moderno em 

substituição ao antigo regime feudal, isso não significou a eliminação da 

sociedade de classes, ao contrário, agregou outros elementos, pois, os escravos 

libertos e camponeses, se tornaram vendedores de sua força de trabalho, ao não 

disporem de outros meios de produção, podendo exercer na democracia 

burguesa, o direito ao voto, após lutas e pressões da classe trabalhadora 

(COUTINHO,1996).  Marx (2010) considerava a emancipação política um 

momento necessário a emancipação humana, mas ressaltou enfaticamente que 

ela não representava a forma definitiva da emancipação humana, pois não 

promoveu a igualdade real entre os homens e nem encerrou a exploração do 

homem pelo homem. 

Segundo Lessa e Tonet (2004, p.89):  

 
A igualdade burguesa, tal como a democracia burguesa, nada 
mais é do que a máxima liberdade do capital para explorar os 
trabalhadores(as). E o Estado burguês, por mais democrático 
que seja, será sempre um instrumento especial de repressão 
contra os trabalhadores(as). 
 
 

Para os liberais, de acordo com Hayek (2010), o Estado é um ente neutro, 

imparcial, está acima das disputas e conflitos de classes. Tem como função 

mediar esses conflitos, assegurando a estabilidade social e garantindo a 

manutenção e reprodução da sociedade burguesa. Ou seja, o Estado seria o 

regulador, para garantir a liberdade ao mercado, para que os indivíduos possam 

vender e comprar a qualquer preço que encontre um interessado na transação, 

e que todos sejam livres para produzir, vender e comprar qualquer coisa que 

possa ser produzida ou vendida.  

O Estado, segundo Hayek (2010), deve funcionar com uma estrutura 

legal cuidadosamente elaborada, que garanta o emprego efetivo das forças da 

concorrência como um meio de coordenar os esforços humanos, e impossibilitar 
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a acomodação, para não deixar as coisas como estão. Baseia-se na convicção 

de que, onde existir concorrência efetiva, ela sempre se revelará a melhor 

maneira de orientar os esforços individuais. 

É notório que a concepção liberal sobre Estado prevalece no senso 

comum, ou seja, a compreensão de que o Estado é a representação dos 

interesses gerais da sociedade, compreensão essa, presentes também nas 

interpretações de Hegel, que segundo Coutinho (1996)  distingue a  sociedade 

civil e Estado da seguinte forma: enquanto o mundo da “sociedade Civil” (a 

esfera das relações, econômicas) seria o reino dos indivíduos atomizados e 

particularistas, o Estado consistiria na esfera da universalização. 

Do outro lado, de acordo com Coutinho (1996), há a elaboração marxista 

sobre a natureza do Estado. Nesse caso, o Estado é compreendido como 

consequência de uma sociedade dividida em classes, com interesses e objetivos 

antagônicos e irreconciliáveis entre os que detêm os meios de produção e os 

que sobrevivem apenas com a venda da sua força de trabalho. 

Criticando a concepção de Estado em Hegel, que é uma visão alienada 

da esfera política, Marx (apud COUTINHO,1996, p.18) mostra que o Estado tem 

uma gênese nas relações sociais concretas, e não pode assim ser compreendido 

como uma entidade em si: 

 

Se o homem que vive no mundo real da “sociedade civil” (o 
bougeois) conhece apenas interesses privados e particularistas, 
então a noção do Estado enquanto representante do interesse 
geral, afirmada por Hegel, não passa de uma aparência a ocultar 
a dominação de uma casta burocrática que defende apenas, 
como todas as outras “corporações” da sociedade civil, os seus 
próprios interesses particulares.  

 
 

Portanto, exatamente por ser resultante da sociedade dividida em 

classes, o Estado burguês jamais será neutro ou imparcial. Ele em geral, estará 

a serviço dos interesses e objetivos da classe dominante. De acordo com 

Coutinho (1996, p. 19): 

 
 
A compreensão marxista do Estado critica a visão apenas com 
a encarnação formal e alienada do suposto interesse universal 
passando a ser visto como um organismo que exerce uma 
função precisa: garantindo a propriedade privada, o Estado 
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assegura reproduz a divisão da sociedade em classes. (ou seja, 
conserva a “sociedade Civil”) e, desse modo, garante a 
dominação dos proprietários dos meios de produção sobre os 
não proprietários, sobre os trabalhadores diretos. O estado, 
assim, é um Estado de Classe não é a encarnação da razão 
universal, mas sim uma entidade particular que, em nome de um 
suposto interesse geral, defende os interesses comuns de uma 
classe particular.  
 

 

De acordo com Rizzotto (2000), para impedir uma revolução social o 

Estado burguês utiliza o aparato repressivo que é o elemento coercitivo e a 

última medida do mesmo para assegurar a sociedade burguesa, que no extremo, 

se transforma em golpe de Estado e ditadura, combinando medidas para formar 

um consenso entre as diferentes classes sociais, proporcionado pela 

disseminação das ideias da classe dominante que serão adotadas pelas próprias 

frações da classe trabalhadora13, como sendo suas. 

Para cumprir com eficácia a função de ser um instrumento de dominação 

de classe, assegurando a estabilidade social e a manutenção e reprodução da 

sociedade burguesa, o Estado precisa aparecer perante a sociedade como 

neutro, imparcial e acima dos conflitos de classes. Ou seja, necessita 

escamotear, esconder sua natureza de classe. Caso contrário, a ordem só seria 

mantida com o aparato repressivo, para que uma pequena minoria da população 

(burguesia) consiga seguir explorando a maioria (classe trabalhadora). 

(COUTINHO,1996) 

Nesse sentido, Gramsci (2000), concebe o Estado composto por uma 

superestrutura (sociedade civil e sociedade política). Essas duas esferas, 

dialeticamente articuladas, comporiam a totalidade social. Ou seja, para o autor, 

o Estado é a própria sociedade organizada em instituições complexas, públicas 

e privadas, articuladas entre si, cujo papel histórico varia, por meio, das lutas e 

relações de grupos específicos e poderes, que se articulam pela busca da 

garantia da hegemonia dos seus interesses.   

                                                

13 Entendemos que a classe trabalhadora, não é uniforme, ela é heterogênea, diversa e se 
constitui por frações de classes, que se expressa por categorias como: os operários, os 
camponeses, os professores... que se aglutinam desde a especificidades do trabalho em si. Mas, 
também, existem movimentos sociais que se organizam desde a resistência a opressões como 
o caso de movimentos de negro, mulheres, LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e 
Transexuais) entre outros.  
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Todavia, ainda que as duas referidas esferas (sociedade política e 

sociedade civil) cumpram essa determinação essencial, segundo Coutinho 

(2006), elas se diferenciam em razão de sua função na organização da vida 

social e da materialidade sócio-institucional que ocupam. No primeiro caso 

(função que cumprem), a diferença reside no fato de que a sociedade política 

consolida sua atribuição por meio do exercício da ditadura, uma dominação 

mediante coerção. De outro modo, a forma como a sociedade civil conduz suas 

ações, explicitam a necessidade de construção de espaço de hegemonia, que, 

para  Gramsci (2000), é algo que opera não apenas na estrutura econômica e 

na organização política da sociedade, mas também sobre o modo de pensar, 

sobre as orientações ideológicas e sobre os modos de conhecer, ou seja, é  a 

direção intelectual e moral, que  exerce no campo das ideias e da cultura, 

manifestando a capacidade de conquistar o consenso social. 

Segundo Gramsci (2000), a hegemonia é obtida e consolidada em 

embates que comportam não apenas questões vinculadas à estrutura 

econômica e à organização política, mas envolvem também, no plano ético-

cultural, a expressão de saberes, práticas, modos de representação e modelos 

de autoridade que querem legitimar-se e universalizar-se. Portanto, a hegemonia 

não deve ser entendida nos limites de uma coerção pura e simplesmente, pois 

inclui a direção cultural e o consentimento social a um universo de convicções, 

normas morais e regras de conduta, assim como a destruição e a superação de 

outras crenças e sentimentos diante da vida e do mundo. 

Ao analisar os embates pela hegemonia, Gramsci (2000) distingue duas 

esferas no interior da superestrutura. A primeira é representada pela sociedade 

política, conjunto de mecanismos, por meio dos quais a classe dominante detém 

o monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica com os 

aparelhos de coerção, referente às forças armadas e policiais e à aplicação das 

leis. Em suas palavras, Gramsci (2000, p.21) afirma que 

 

[...] a sociedade política é o “aparelho de coerção estatal que 
assegura ‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não 
‘consentem’, nem ativa nem passivamente, mas que é 
constituído para toda a sociedade, na previsão dos momentos 
de crise no comando e na direção.  
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A outra esfera é a sociedade civil, que designa o conjunto de instituições 

responsáveis pela elaboração e propagação de ideologias enquanto concepções 

de mundo, compreendendo o sistema escolar, a igreja, os partidos políticos, as 

organizações profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, as 

instituições de caráter científico e artístico, dentre outras. 

É importante também compreender que o Estado burguês, se constitui 

como espaço de disputa de hegemonia, palco da luta de classes. De acordo com 

Rizzotto (2000), a classe trabalhadora impõe pressões e reivindicações sociais 

ao Estado, que configura políticas sociais que são constructos históricos que 

resultam de contradições no interior da sociedade, assumindo características 

próprias em cada contexto em que se efetivam, desde a luta de classes 

(trabalhadores e burguesia) e o resultado configura-se em políticas sociais, nem 

sempre corresponde à totalidade das reivindicações dos trabalhadores(as). É 

pertinente a análise de Engels (apud SAES, 1994, p.161):   

 
Na história da sociedade [...], os agentes são homens dotados 
de consciência, que agem movidos por reflexões ou paixões, 
perseguindo determinados fins; nada acontece sem intenção 
consciente, sem um fim almejado. Porém, [...] raramente 
acontece o que se deseja, e, na maioria das vezes, os vários fins 
procurados se entrecruzam e se contradizem, quando não são 
inatingíveis por si mesmos, ou então, os meios de que dispomos 
para alcançá-los são insuficientes. Os choques entre inúmeras 
intenções e atos individuais criam, no campo da história, um 
estado de coisas muito semelhantes ao que existe na natureza 
inconsciente. Na maioria dos casos (e não necessariamente, 
todos eles) o resultado concreto de um processo social (relação 
entre agentes) não corresponde às intenções, nem um, nem 
outro agente. 

 

Dessa forma, as lutas, pressões, reivindicações da classe trabalhadora 

(classe explorada), no processo de resistência à dominação e exploração de 

classe, põe obstáculos à concretização das intenções da burguesia (classe 

exploradora) que objetiva plenamente a maximização da exploração, até o limite 

da sobrevivência física da classe trabalhadora. Mas a garantia precarizada de 

alguns direitos feita pelo o Estado burguês, por meio  das leis e pela efetivação 

de políticas sociais (educação, saúde, previdência, dentre outras, 

desencaminha, acomoda a classe explorada. Ou seja, as políticas sociais são 
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resultados de embates e não beneficiam na sua totalidade a classe explorada e 

nem a classe trabalhadora, porém ameniza os conflitos de classe. 

Em relação à luta dos trabalhadores(as), vemos a seguir nesse texto, a 

história da luta pelo direito à posse da terra, no  Brasil. 

 

 

1.2 O Estado Brasileiro, a Questão Agrária14 e a transformação da Classe 

Trabalhadora do campo 

 

Conforme indicado anteriormente, o Estado representa os interesses da 

classe dominante, configurado desde uma especificidade histórica, se dá a partir 

dos interesses da classe dominante nacional, submetida ou aliada à classe 

dominante internacional. O Estado burguês é fundamentalmente, uma 

organização a serviço da classe dominante e na atualidade uma possível 

compreensão do Estado pode ser resumida na visão de Fiori apud Rizzotto 

(2000, p.35) que compreende o Estado como momento do “capital geral”, e a 

valorização a um só tempo como processo econômico e político, de onde 

inevitavelmente, as leis do capital e sua valorização só adquirem e readquirem 

universalmente status nos vários processos históricos concretos, nos quais as 

lutas sociais e políticas, mediadas pelo Estado as viabilizam. Estado e economia 

são formas da “relação capitalista” e, portanto, devem ser analisadas e pensadas 

em conjunto, na perspectiva da necessidade, dos limites e da forma que é 

assumida pela ação estatal nos vários momentos e contextos do 

desenvolvimento capitalista. 

Ao analisar a especificidade do Estado brasileiro, Fernandes (1975) 

constata que a “Revolução Burguesa” no Brasil, ocorreu de modo diferente da 

Europa, onde a burguesia fez rupturas com a estrutura societária feudal. No 

Brasil, ela é caracterizada por um conjunto de mudanças econômicas, políticas 

e psicoculturais que implantaram. Essa revolução foi lenta, gradual, 

caracterizada pela acomodação e marcada por quatro processos, a saber: 

                                                

14 Stédile (2012b, p.18)  conceitua  a “questão agrária” como o conjunto de interpretações e 
análises da realidade agrária que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o 
uso e a utilização das terras na sociedade brasileira.  
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político, econômico, sociocultural e socioeconômico, ocorridos durante o século 

XIX.  

Fernandes (1975) caracteriza os processos de mudança econômica, no 

Brasil, em quatro períodos: o primeiro foi marcado pela abertura dos portos 

(1808), que expandiu a monocultura da cana e exploração do ouro; o segundo, 

pela Independência (1822), que teve o processo econômico caracterizado pelas 

transformações nas relações entre o capital internacional e a economia 

doméstica, decorrentes das mudanças ocorridas no processo político; o terceiro 

refere-se ao processo sociocultural do qual emergem, novos agentes humanos, 

o fazendeiro do café e o imigrante. E, por último, o processo socioeconômico, 

iniciado com a abolição da escravatura (1888) e a expansão da ordem social 

competitiva, após a abolição e a proclamação da República (1889). 

Ao dizer que o processo de constituição do Estado burguês brasileiro foi 

lento e gradual, não significa que tenha sido harmonioso e sem violência. 

Relembra Stédile (2012a), os portugueses que aqui chegaram e invadiram o 

território, em 1500, o fizeram financiados pelo nascente capitalismo comercial 

europeu, e se apoderaram do território por sua supremacia econômica e militar, 

impondo as leis e vontades políticas da monarquia portuguesa. No processo da 

invasão, como a história registra, adotaram duas táticas de dominação: 

cooptação e repressão, assim, conseguiram dominar todo o território e submeter 

os povos que aqui viviam ao seu modo de produção, às suas leis e à sua cultura.  

Ao estudar o processo de colonização do Brasil, Ribeiro (1995) afirma  

que, do ponto de vista dos povos que aqui viviam e dos trazidos à força da África, 

a adoção do modelo agroexportador15, sob o império da plantation16, foi um 

verdadeiro genocídio para o povo brasileiro. A população nativa que já habitava 

o território, em 1500, era de aproximadamente 5 milhões de pessoas e ao 

acrescentar os que foram trazidos, milhões de trabalhadores(as) escravizados 

da África e, depois de 350 anos de exploração, no fim do século 19, havia pouco 

                                                

15Refere-se a atividades econômicas brasileiras desde o início da colonização (1500) que foram 
dirigidas para a produção e exportações de cana-de-açúcar, ouro, café em decorrência dos 
interesses mercantis, que representou na época a base de renda da colônia, sendo a metrópole 
a principal beneficiaria (Portugal), o colonialismo e o mercantilismo eram os sistema que 
determinavam a orientação da economia para o comercio exterior a exportação. (FERNANDES, 
1975) 

16 Grandes fazendas de monocultivo que utilizavam o trabalho escravo e se dedicavam à 
exportação. (FERNANDES, 1975) 
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mais de 5 milhões de habitantes. O que evidencia o grande massacre da 

população, indígena e negra, pelo capitalista colonizador europeu.  

Pela quantidade de povos exterminados é possível constatar que houve 

resistência dos povos indígenas ao processo de colonização. E os negros 

também resistiram, lutaram contra a escravidão. Na história, há diversas lutas 

negras memoráveis, das quais Morissawa (2001) destaca três expressivas: o 

Quilombo dos Palmares17, a partir de 1580, a Revolta de Búzios18, que ocorreu 

no ano de 1798 e a Revolta dos Malês19, que ocorreu no ano de 1835, na Bahia. 

Os males tinham como lema “Morte aos brancos, viva os nagôs!”. 

No processo de resistência à escravidão, os negros realizavam diversas 

tentativas de fugas, algumas bem sucedidas e outras frustradas, que tinham 

como repressão punições perversas como açoite, cativeiro, dentre outras. 

Porém, havia as revoltas silenciosas como de sabotagem no processo de 

trabalho e até assassinato do feitor. O elemento motivador era a busca da 

sonhada liberdade, que levou os negros a desenvolver técnicas e instrumentos 

de luta como a capoeira e formar comunidade em meio à mata, que chamaram 

de quilombo, onde podiam viver em liberdade, com sua cultura, crenças e 

organização. (RIBEIRO,1995) 

Em meados do século XIX, alguns abolicionistas, como Joaquim Nabuco 

(1849-1910), defenderam com ênfase a libertação do povo negro acompanhada 

                                                

17 Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, na época ficava na capitania do 
Pernambuco, foi constituído por escravos fugidos de grandes fazendas do Nordeste, os registros 
históricos apontam que as primeiras notícias em jornais sobre esse quilombo foram em 1580. 
Palmares se constitui como território negro, politicamente e socialmente organizado. Para lá se 
dirigiam todos aqueles que se sentiam a margem da sociedade, inclusive brancos pobres. 
Palmares resistiu por aproximadamente 100 anos (1580-1695) as investidas da oligarquia 
branca. Ele foi destruído  por um contingente de cerca de 9 mil soldados, comando por 
Domingues Jorge Velho no início do ano de 1695. (MORISAWA, 2001).   

18A Revolta dos Búzios, foi um movimento de caráter popular em que defendiam a independência 
e o fim da escravidão, um governo republicano, democrático, com liberdades plenas. A Revolta 
dos Búzios, ocorrida em 1798, foi um dos mais avançados movimentos em defesa da cidadania. 
Seus líderes, todos negros, foram mortos pelo poder político da época. (MORISAWA, 2001) 

19A revolta dos Malês foi uma revolta de cunho popular pelo fim da escravidão. Ocorreu em 
Salvador, Bahia. Liderado pelos malês (escravos de origem muçulmanas); alguns alforriados 
(libertados) mobilizaram aproximadamente 1.500 pessoas (entre africanos e descendentes) para 
dar início à revolta. Apesar do grande número de escravos envolvidos a superioridade militar da 
guarda nacional garantiu a vitória das tropas oficiais e o movimento foi logo reprimido pelo 
governo. Alguns dos principais líderes dos malês foram presos ou até mesmo torturados ou 
mandados para fora do Brasil.(RIBEIRO,1995)  
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de um processo de distribuição de terras. Percebendo ser inevitável o fim da 

escravatura, pelas lutas e pressões dos negros, e pelos movimentos 

abolicionistas, a Coroa Brasileira estabeleceu a lei  nº 601 (Lei de Terras 1850), 

restringindo o direito de posse da terra. “Isso para que os ex-escravos, brancos 

pobres, imigrantes não pudessem se tornar proprietários, mas sim se 

constituíssem como força de trabalho assalariada necessária aos latifúndios” 

(MORISSAWA,2001, p.71), a lei da abolição só foi depois, em 13 de maio de 

1888. 

Segundo Stédile (2012a), a lei de Terras consolidou o latifúndio no Brasil, 

pois, regulamentou o modelo da grande propriedade rural, que é a base legal, 

até os dias atuais, para a manutenção da estrutura injusta da propriedade de 

terras no Brasil. Mas, ao analisar a lei de Terras, mais detidamente, o autor, 

conclui que não foi apenas a passagem do poder decisório sobre a aquisição da 

terra. Essa  medida desobrigou o Estado a mexer na estrutura fundiária e fazer 

a Reforma Agrária e garantir aos ex-escravos (quando saíssem do cativeiro) 

parcelas de terra às quais tinham direito por “serviços prestados” e nas quais 

pudessem integrar-se, como proprietários, na conclusão do processo 

abolicionista, criou as premissas de sua marginalização social. Com a Lei de 

Terras, os escravos beneficiados pela abolição ficariam impedidos de exigir ou 

solicitar terras ao poder imperial como indenização conseguida “por direito” 

durante a escravidão. 

Tanto as lutas, quanto o pensamento dos abolicionistas foram 

derrotados parcialmente pela oligarquia rural, escravocrata e controladora do 

poder político, aos chamados coronéis da terra e a saída encontrada para 

substituir a força de trabalho escrava foi realizar uma intensa propaganda na 

Europa, em especial na Itália, na Alemanha e na Espanha, para atrair os 

camponeses pobres excluídos pelo avanço do capitalismo industrial no final do 

século XIX, e, assim, com a promessa do “eldorado”, com terra fértil e barata, a 

coroa atraiu para o Brasil, no período de 1875-1914, mais de 1,6 milhão de 

camponeses pobres da Europa, ( STÉDILE, 2012a, p.27): 

 

Parte dos migrantes foi para o sul do país, pela maior 
disponibilidade de terras e pelo clima, “recebendo” lotes de 25 a 
50 hectares, parte foi para São Paulo e para o Rio de Janeiro, 
não recebendo terras, mas sendo obrigados a trabalhar nas 
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fazendas de café, sob um novo regime denominado colonato. 
Todos os camponeses colonos que “receberam” terras no sul 
tiveram de pagar por elas e isso os obrigou a se integrarem 
imediatamente na produção para o mercado. 

 

A partir desses elementos é possível compreender a formação  do 

campesinato20 brasileiro, que foi composta por uma miscigenação de povos: 

indígenas, negros, imigrantes brancos, pobres, europeus, que Stédile (2012a) 

sintetiza em duas vertentes: uma que é a vinda de dois milhões de camponeses 

pobres da Europa, para habitar e trabalhar na agricultura nas regiões sudeste e 

sul do  Brasil. E a segunda vertente, de formação do campesinato brasileiro, que 

teve origem nas populações mestiças que foram se formando ao longo dos 400 

anos de colonização, com a miscigenação entre brancos e negros, negros e 

índios, índios e brancos, e seus descendentes, essa população, em geral, não 

se submetia ao trabalho escravo e, ao mesmo tempo, não era capitalista, pois, 

eram trabalhadores(as) pobres, nascidos aqui e impedidos, pela Lei de Terras, 

de 1850, de se transformarem em pequenos proprietários. Essa população 

passou a migrar para o interior do país, pois, nas regiões litorâneas, as melhores 

terras já estavam ocupadas pelas fazendas que se dedicavam à exportação.  

No período da transição do sistema plantation, ou seja, do capitalismo 

comercial escravocrata para o capitalismo industrial no Brasil, emergiram os 

primeiros movimentos camponeses21 e houve muitas lutas e disputas pela terra, 

em todo o território. Os conflitos camponeses liderados por religiosos como 

                                                

20 O termo campesinato se refere à classe trabalhadora que vive no campo, constituída pela 
mescla de povos, raças que tiveram sua força de trabalho explorada no campo brasileiro nos 
vários períodos de desenvolvimento econômico do Brasil. (MARTINS, 2012)  

21 Para Stédile (2012a, p.219), a unidade produtiva camponesa o núcleo dedicado a uma 
produção agrícola e artesanal autônoma que, apoiado essencialmente na força e na divisão 
familiar do trabalho, orienta sua produção, por um lado, à satisfação das necessidades familiares 
de subsistência e, por outro, mercantiliza parte da produção a fim de obter recursos monetários 
necessários à compra de produtos e serviços que não produz; ao pagamento de impostos etc. 
nas comunidades camponesas, as práticas agrícolas ultrapassam claramente o nível horticultor, 
já que a subsistência da comunidade familiar depende em forma essencial da produção agrícola. 
Nesse contexto, o artesanato, a pesca, a coleta etc. desempenham papéis mais ou menos 
importantes, mas sempre secundários, no seio da produção familiar. A unidade produtiva 
camponesa articula-se com a divisão social geral do trabalho, sobretudo através de sua esfera 
mercantil. O núcleo familiar camponês mantém uma posse relativamente estável sobre a terra – 
meio de trabalho –, mesmo quando não possui sua propriedade. O que lhe permite investir 
trabalho na potenciação da rentabilidade da terra e de sua exploração – drenagem, irrigação, 
desempedramento, cultivos perenes etc. A potenciação da fertilidade dos terrenos pelo trabalho 
pretérito foi sempre elemento fundamental na fixação do camponês à terra.  



41 

 

Canudos22(1984-1986), Contestado23(1912-1916) e Caldeirão24(1926-1937) 

exemplificam a fase messiânica da luta pela terra, uma forma de luta pela terra 

que emergiu em alguns momentos da história, de afrontamento  à oligarquia rural 

e uma expressão de capacidade de luta e organização dos camponeses, que 

infelizmente foram derrotados pelo poder dominante que utilizou grande aparato 

militar para isso. Morissawa (2001) afirma que na guerra de Canudos o exército 

brasileiro utilizou canhões e massacrou 25 mil camponeses. Na guerra de 

Contestado usou aviões e matou 17 mil camponeses. 

É pertinente a análise tecida por Ianni (1971, p.136) sobre os movimentos 

messiânicos que se apresentam como forma de protesto, mas também que 

expressam a terrível condição de miséria que o campesinato vivia, encontrando 

na religião um espaço de fazer o protesto: 

 

Por trás da aparente resignação que acompanha a reza, a 
procissão, a romaria e o movimento messiânico, está o 
descontentamento frente às atuais condições de vida, esse 
descontentamento tende a se manifestar de maneira inesperada 
e insólita, quanto mais difíceis ou críticas sejam as condições 
sociais e econômicas. Provavelmente, o messianismo seja a 
primeira manifestação coletiva desesperada diante de uma 
situação de carência extrema.  

 

                                                

22A chamada Guerra de Canudos, ocorreu no século XIX, no sertão da Bahia, foi o confronto que 
ocorreu em 1896 a 1897 entre soldados e trabalhadores(as) rurais sem-terra, ex-escravos que 
peregrinavam pelo sertão atrás do beato Antônio Conselheiro que fundou em 1893 a comunidade 
Belo Monte, com trabalho cooperado e organização coletiva, em poucos anos a comunidade 
cresceu vertiginosamente, chegando a contar com cerca 25 000 habitantes. (MORISAWA, 2001) 

23A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre 
outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses que 
enfrentaram forças militares, dos poderes federal e estadual. Ganhou o nome de Guerra do 
Contestado, pois os conflitos ocorrem numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná 
e Santa Catarina.  (MORISAWA, 2001) 

24Foi um dos movimentos messiânicos que surgiu nas terras do Crato, Ceará. A comunidade era 
liderada pelo paraibano José Lourenço Gomes da Silva, mas conhecido como Beato Jose 
Lourenço, no Caldeirão, os romeiros e imigrantes trabalhavam todos em favor da comunidade e 
recebiam uma cota da produção. A comunidade era pautada no trabalho, igualdade e religião. 
Em 1937, pos morte do beato em 1934, a fazenda foi invadida e destruída por grandes 
latifundiários e pelas forças do governo de Getúlio Vargas, que acusavam a comunidade de 
comunismo. Os sertanejos sobreviventes dividiram-se, ressurgindo novamente pela mata em 
uma nova comunidade, que em 11 de maio foi invadida novamente, dessa vez por terra e pelo 
ar, quando aconteceu um grande massacre, com o número oficial de 400 mortos (outras 
estimativas, entanto, chegam a mais de 1000). Os familiares e descendentes dos mortos nunca 
souberam onde encontram-se os corpos, pois o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Ceará 
nunca informaram o local da vala comum na qual os seguidores do Beato foram enterrados. 
Presume-se que a vala coletiva encontra-se no Caldeirão ou na Mata dos Cavalos, na Serra do 
Cruzeiro (região do Cariri).  (MORISAWA, 2001) 
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Outra forma das revoltas camponesas foi o banditismo, nas conhecidas 

lutas do Cangaço25 existente no nordeste na década de 1920, que expressa as 

reações dos trabalhadores(as) camponeses contra as condições econômicas de 

apropriação vigentes na região em que o fazendeiro era o senhor quase 

absoluto. O banditismo, segundo Ianni (1971, p.137), portanto, acabou fugindo 

do controle daquele mesmo fazendeiro, adquirindo o caráter de banditismo 

social. Além disso, os grupos de banditismo estão formados por “criaturas vindas 

de baixo”. 

O início do século XIX  marcou, segundo Morissawa (2001), uma nova 

fase da história econômica brasileira, pois, com a crise do modelo 

agroexportador, houve uma crise política e institucional no país, pois as classes 

dominantes (burguesia industrial em ascenso e a burguesia agrária consolidada) 

eram amplamente hegemônicas, a maioria da população vivia em condições de 

escravidão e uma outra parte estava isolada nos confins dos sertões e tinha 

presença político institucional nesses espaços. O resultado da crise provocou a 

queda da monarquia e o estabelecimento da república, num golpe militar 

realizado pelo próprio exército da Monarquia, sem nenhuma participação 

popular. 

Essa crise também produziu, segundo Stédile (2012a), um movimento de 

protesto dos tenentes, o único segmento social das classes menos favorecidas 

com acesso ao estudo nas academias militares, que derivou a Coluna Prestes26, 

como resultado do tenentismo. Enfim, em 1930, setores das elites da nascente 

burguesia industrial e comercial deram um golpe, fazendo uma “revolução” 

política por cima, tomando o poder da oligarquia rural exportadora, ou seja, a 

burguesia industrial passa a hegemonizar o poder, porém, o poder da oligarquia 

                                                

25O maior de todos os cangaceiros, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, começou a atuar em 
1920. Estima-se que sua tropa de cangaceiros chegou a matar mais de mil pessoas. As primeiras 
mulheres juntaram-se ao cangaço a partir de 1930 - a pioneira foi Maria Bonita, companheira de 
Lampião. O sucesso de seus ataques contra fazendas e vilarejos fez a polícia intensificar os 
esforços para enfrentá-los, usando armamentos que os cangaceiros jamais conseguiram 
comprar, como submetralhadoras. Em 1938, Lampião e Maria Bonita foram mortos por uma 
volante. Um dos sobreviventes, Corisco, tentou assumir o lugar do chefe, mas foi morto pela 
polícia em 1940, num ataque que encerrou o cangaço. (RIBEIRO, 1995) 

26A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro existente entre 1922 e 1953 e 
ligado ao tenentismo de insatisfação com a República Velha, e tinha como exigência a instalação 
do voto secreto, defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda 
população. (MORISAWA, 2001). 
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rural exportadora, centrado na produção de commodities agrícolas, impôs um 

novo modelo econômico ao país. Emergiu, então, o modelo de industrialização 

dependente, na conceituação dada por Fernandes (1975), conceito esse 

derivado do fato de a industrialização ser realizada sem rompimento com a 

dependência econômica aos países centrais, desenvolvidos, e sem rompimento 

com a oligarquia rural, origem das novas elites dominantes. 

Alguns estudiosos, segundo Stédile (2012a), chamaram esse período de 

projeto nacional desenvolvimentista; outros, de era Vargas, pois o projeto político 

foi coordenado pela liderança política do, então, Presidente Getúlio Vargas, que 

governou o país de 1930 a 1945. Do ponto de vista da questão agrária, esse 

período se caracterizou pela subordinação econômica e política da agricultura à 

indústria. A burguesia industrial, no poder, consolidou uma aliança com a 

oligarquia rural, diferente de outros países nos quais a burguesia industrial, ao 

realizar a revolução burguesa, implantou a Reforma Agrária com uma massiva 

redistribuição de terra. A opção da burguesia brasileira foi conservar a  mesma 

estrutura fundiária, produzindo para a exportação, por duas razões 

fundamentais. Segundo Stédile (2012a, p. 121),  

 
Primeiro, porque a burguesia industrial brasileira tem origem na 
oligarquia rural, da acumulação das exportações do café e do 
açúcar, ao contrário dos processos históricos ocorridos na 
formação do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos. A 
segunda razão: o modelo industrial, como era dependente, 
precisava importar máquinas, e até operários, da Europa e dos 
Estados Unidos. E a importação dessas máquinas só era 
possível pela continuidade das exportações agrícolas, que 
geravam divisas para seu pagamento, fechando o ciclo da lógica 
da necessidade do capitalismo dependente. Surge, então, um 
setor da indústria vinculado à agricultura, as indústrias 
produtoras de insumos para a agricultura, como ferramentas, 
máquinas, adubos químicos, venenos etc. E outro, da chamada 
agroindústria, que foi a implantação da indústria de 
beneficiamento de produtos agrícolas. Com esse modelo, 
começa a surgir também uma burguesia agrária, de grandes 
proprietários, que procura modernizar a sua exploração agrícola 
e destiná-la ao mercado interno. Nasce com o cultivo do trigo, 
no sul, e com a cana, o café, o algodão e outros produtos, 
também para o mercado interno. Foi um processo de 
modernização capitalista da grande propriedade rural e, em 
relação ao surgimento dos camponeses, é o período histórico 
em que eles são induzidos a se vincularem totalmente às regras 
do mercado e a se integrarem à indústria. 
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Em relação à aliança da burguesia industrial com a burguesia agrária, 

além da dependência econômica para o desenvolvimento da indústria, também 

há o aspecto do universo da cultura dominante, das relações de poder, 

impetradas em torno da posse de grandes fazendas, que expressava o poder 

dos barões, dos coronéis, dos senhores de escravos e a burguesia industrial 

advinha desse universo, era parte dessa cultura. De acordo com Fernandes 

(1975, p. 241): 

 
Cumpre não esquecer que o grosso modo da burguesia vinha 
de e vivia em um estreito mundo provinciano, em sua essência 
rural - qualquer que fosse sua localização e o tipo de atividade 
econômica, e, quer vivesse na cidade ou no campo, sofrera larga 
socialização e forte atração pela oligarquia (como e enquanto 
tal), ou seja, antes de fundir-se e perder-se principalmente no 
setor comercial e financeiro da burguesia.  
 
 

Para o autor, a burguesia brasileira ascendeu da oligarquia agrária e 

carregou consigo valores conservadores, mantendo uma estrutura econômica e 

social combinando novas formas de  exploração da força-de-trabalho (trabalho 

assalariado)  com as antigas formas (trabalho escravo), ou seja, nas várias 

etapas não ocorreram mudanças substanciais na sociedade brasileira, isto é, 

apesar da realização da revolução burguesa, ela tem um elemento de 

acomodação ou um aspecto conservador. Como por exemplo, a independência 

do Brasil, a qual representa a autonomia política e, no entanto, mantém a 

escravidão. A ordem patrimonialista e o comportamento estamental27 continuam 

vigentes no Brasil até o momento atual. Apesar das transformações políticas, 

econômicas e sociais recentes, a subordinação se mantém, seja no âmbito 

nacional ou internacional. 

Segundo Fernandes (1975), a constituição do Estado burguês no Brasil  

articula as novas formas de exploração capitalista, com as formas antigas de 

exploração, se caracterizou pela ausência de rupturas radicais e a falta de uma 

opção clara por outra forma de desenvolvimento econômico, ou seja, buscou-se 

a formulação de um Estado liberal, tendo como referência a Europa, porém 

                                                

27Sociedade na qual a posição social do indivíduo é determinada pela origem familiar. (LUFT, 
2000) 
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conservando a estrutura fundiária, diferente de alguns países que nesse 

contexto realizaram a Reforma Agrária. Apesar da existência de uma categoria 

de homens (burguesia industrial e comercial) que atuaram na mesma direção, 

com consciência social, capacidade de ação e de inconformismo com o status 

quo, elementos indispensáveis para que ocorresse a revolução, segundo o autor 

essa categoria agiu no sentido de manter ou de inserir-se no estamento 

burocrático e de preservar a herança patrimonialista. Assim, o Estado capitalista 

configura-se na vida econômica do país como um instrumento de dominação 

política dos estamentos senhoriais, tendo uma relação umbilical com a oligarquia 

rural e logo, com a tradição de repressão as lutas camponesas. 

Somente após a II Guerra Mundial (1939-1945), que movimentos 

camponeses passaram a utilizar a expressão “Reforma Agrária”, como bandeira 

de luta no Brasil. Nesse período houveram o ascenso das mobilizações 

populares no campo, protagonizada por movimentos camponeses como: ligas 

Camponesas, ULTAB(União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 

Brasil),  e o MASTER (Movimento dos Agricultores Sem Terra), pela primeira vez 

buscaram constituir organizações de caráter nacional e empunharam, a partir de 

1961, o lema: Reforma Agrária na lei ou na Marra! passando a exigir mudanças 

sociais e políticas, estimulando a criação de organizações de trabalhadores(as) 

do campo em vários estados. Nesse período, em contraposição a essas 

organizações populares no campo, a Igreja Católica criou os sindicatos rurais 

que foram legalizados pelo Congresso Nacional em 1963. 

A partir das lutas e pressões dos camponeses, que emergiram nesse 

período, e das perspectivas desenvolvimentista e nacionalista de frações da 

classe burguesa, o governo de João Goulart (1961-1964), formulou um programa 

de Reforma Agrária, que estava inserido no objetivo de desenvolver o mercado 

interno para a indústria nacional, aos moldes de uma reforma clássica burguesa. 

(MST, 2014a) 

Para Ianni (1971), as Ligas Camponesas foram a expressão da ruptura 

do universo comunitário, no qual o fazendeiro e o capataz apareciam como parte 

do mesmo universo em harmonia, e o sindicato emergiu junto a ampliação da 

proletarização do trabalhador rural, segundo o autor (idem, p.138):  
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[...] a liga camponesa e o sindicato rural são contemporâneos, 
surgem na mesma época, quando acontece o divórcio definitivo 
entre o camponês e a propriedade dos meios de produção. 
Surge, portanto, quando se rompe a base do “universo 
comunitário” em que o fazendeiro, o capataz e o camponês 
aparecem como membros de um mesmo “nós” coletivo, ou seja, 
a liga e o sindicato surgem quando são definidas as fronteiras 
reais (econômicas, sociais, culturais, políticas, ideológicas) que 
separam o fazendeiro e o trabalhador rural; quando o camponês 
se transforma em proletário.  

 
 

A partir de abril de 1964, no entanto, as ligas camponesas deixaram de 

existir. Na visão dos novos governantes do país, como lutavam pela distribuição 

da terra e eram coordenadas pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro), eram 

politizadas demais e independentes do controle do aparato estatal. Deixaram de 

existir, sufocadas pela ditadura militar, que perseguiu, prendeu e assassinou as 

lideranças. Pelo governo militar foi incentivada a implantação de sindicatos rurais 

em todos os estados e municípios. Segundo Ianni (1971) implementa-se o 

sindicato como uma técnica social de institucionalização das relações de 

produção, sob as exigências de um Estado capitalista, em uma etapa de rápido 

amadurecimento. Em especial, o sindicato rural em sua maioria, se consolida 

como um aparato de formalização do mercado de trabalho no setor agrícola. É 

importante assinalar que o Estatuto do Trabalhador Rural, formulado em 1963, 

foi a base para determinação das condições de contrato de trabalho e a 

sindicalização na sociedade agrária brasileira. 

De acordo com Stédile (2013), durante toda a década de 1950, até o 

golpe militar de 1964, existiu uma preocupação com a crise do modelo de 

agricultura brasileira, com pouca produtividade e diversas formas de relações 

antigas de produção (trabalho escravo, arrendamento, regime de colonato, 

contingentes de trabalhadores sem-terra), mas de fato, a crise era o modelo 

agroexportador. Na época, uma parcela da burguesia e o governo de João 

Goulart, debatia se o caminho para superar essa crise seria a realização da 

Reforma Agrária burguesa ou um pacto entre a burguesia industrial e oligarquia 

rural para assegurar inalterada a estrutura fundiária. E a opção foi a última, 

assumida por meio do governo ditatorial dos militares, que impôs a 

modernização na agricultura sem reformas e intensificou a repressão durante 
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(1964-1984) aos movimentos de lutas camponesas e também partidos de 

esquerdas, movimentos estudantis, e a quem questionasse a ordem instituída. 

No período de 1964-1984, o projeto desenvolvido pela burguesia na 

agricultura, foi de uma modernização conservadora e dolorosa para os 

camponeses, pois sufocaram as formas de organização camponesa, que 

lutavam por Reforma Agrária. Com a sociedade reprimida e calada, impuseram 

projetos de subordinação ao capital internacional na indústria e na agricultura. 

“Esse foi o período de consolidação da agricultura capitalista voltada para o 

mercado externo, baseada em grandes extensões de terra, na mecanização 

agrícola, adoção dos agrotóxicos e na expulsão dos camponeses” (MST, 2014a, 

p.31). A única alternativa ao campesinato foi a migração para as cidades ou 

deslocamento para fronteira agrícola, para povoar as terras na Amazônia. O 

modelo agrícola, adotado a Revolução Verde, como pacote tecnológico para 

aumentar a exploração e a produtividade do trabalho, foi um dos fatores que 

impulsionou a maior migração de camponeses de toda a história, e elevada 

concentração da propriedade.  

A Revolução Verde, provocou uma mudança no modelo de produção 

agrícola, articulada à tecnologia, mas principalmente a dependência da 

agricultura em relação à indústria e ao capital financeiro. Esse processo, 

contribuiu à proletarização dos camponeses (pequenos proprietários) que 

perderam suas terras, com dívidas nos bancos. Também fortaleceu a 

monocultura e a produção de commodities agrícolas. A sua implantação selou 

uma aliança do Estado e as empresas agrícolas que passaram a vender 

máquinas agrícolas, insumos químicos, e, também conhecimentos técnico-

científicos. (PEREIRA, 2012) 

Esse foi considerado o ciclo de inovações no mundo, cujo objetivo foi 

intensificar a oferta de alimentos, iniciou-se com os avanços tecnológicos do pós-

guerra, com um programa de valorização do aumento da produtividade agrícola 

por meio de tecnologia sobrante da guerra (tecnologia de grandes máquinas para 

guerra, pesticidas e herbicidas), implantadas na agricultura com um discurso de 

avanço do conhecimento da natureza de base científico-industrial. A fim de 

solucionar a fome no mundo, visto que na época se considerava a pobreza, e 

principalmente a fome, como um problema de produção. Com base nessa lógica, 

a Revolução Verde foi concebida como um pacote tecnológico, com insumos 
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químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização, grandes extensões 

de terra, conjugado ao difusionismo tecnológico, bem como a uma base 

ideológica de valorização do progresso. (PEREIRA, 2012) 

Em 1950, a maioria da população vivia no campo, cerca de 63,8%. 

Somente entre os anos 1960 e 1980, 27 milhões de pessoas, migraram para as 

cidades, para trabalharem na indústria. Entre as principais razões que 

expulsaram a população rural do seu espaço estavam, as mudanças na 

produção agrícola, como mecanização e forte uso de insumos, e a consequente 

perda de espaço, de competitividade e de emprego de uma grande parte da 

população rural, especialmente dos produtores familiares e de subsistência 

(DELGADO, 2004). 

A partir desses elementos percebemos como se vincula, se articula a 

economia do campo com a cidade, ou seja, a articulação entre rural e o urbano, 

as formas de exploração capitalistas que se fizeram conjuntamente. Para Ianni 

(2004), as estratégias da economia brasileira sempre articularam os interesses 

da burguesia agrária e industrial. 

O que se percebe é que a burguesia industrial brasileira até a atualidade 

não se constituiu como uma burguesia nacionalista, que almejava o 

desenvolvimento de nação. A indústria brasileira nasceu dependente do capital 

estrangeiro, ou seja, a burguesia brasileira buscou se referenciar na burguesia 

internacional e precisava de ganhos com uma super exploração da força-de-

trabalho nas fábricas, e para isso, buscou um enorme exército industrial de 

reserva, composto pelos camponeses que migraram e continuam migrando 

todos os anos para as cidades e vivem com salários baixos, pois a média salarial 

da indústria brasileira é um das mais baixas no mundo. (STÉDILE, 2012a)  

Nesse caminho, a transformação do camponês em proletário não ocorreu 

rápida nem repentinamente, nem é um fenômeno igual ou generalizado em toda 

história da sociedade agrária. Segundo Ianni (19171), foi um processo às vezes 

lento, e com muitas contradições. Do ponto de vista da economia, a origem do 

proletariado rural depende da efetiva transformação do camponês em 

trabalhador livre assalariado, ou seja, em vendedor de força de trabalho. Em 

outras palavras, do ponto de vista da economia, a origem do proletariado rural 

depende da efetiva separação entre o produtor (o camponês) e a propriedade 

dos meios de produção. Talvez se possa dizer que a ocasião em que o proletário 
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aparece de fato (como categoria econômica, social e política) é aquela em que 

já não possui, nem real nem imaginariamente, os meios de produção.  

Desse modo, a partir dos estudos de Ianni (1971) podemos distinguir duas 

configurações econômico-sociais e políticas no processo de transição entre ser 

camponês e ser proletário. Na primeira, o camponês está totalmente inserido no 

universo prático e ideológico característico da grande unidade econômica. É 

esse um universo sociocultural e ideológico de tipo comunitário. E na segunda 

configuração econômico-social e política ocorreu a ruptura daquelas relações de 

produção. Devido a inovações das forças produtivas, provenientes das 

transformações do mercado, no âmbito nacional e internacional, rompem-se os 

vínculos (jurídicos, morais, culturais, sociais, políticos) que mantêm o camponês 

como parte do sistema social da fazenda. Segundo Ianni (171,p.133): 

 

[...] verifica-se a ruptura entre a propriedade dos meios de 
produção e o camponês, no momento em que o trabalhador 
agrícola se transforma em assalariado (tanto na prática quanto 
em sua ideologia), surge o proletário rural. a segunda 
configuração econômico-social e política advém da ruptura 
daquelas relações de produção. Devido a inovações das forças 
produtivas, provenientes das transformações do mercado, no 
âmbito nacional e internacional, rompem-se os vínculos 
(jurídicos, morais, culturais, sociais, políticos) que mantêm o 
camponês como parte do sistema social da fazenda. Ou seja, 
verifica-se a ruptura entre a propriedade dos meios de produção 
e o camponês. No momento em que o trabalhador agrícola se 
transforma em assalariado (tanto na prática quanto em sua 
ideologia), surge o proletário rural.  

 

Ianni (1971) enfatiza que, a origem do proletariado rural não se dá apenas 

em relação às mudanças nas condições econômicas.  O autor também considera 

o desenvolvimento das forças produtivas (capital, tecnologia, força de trabalho, 

divisão social do trabalho) e das relações sociais de produção (de colono, ou 

meeiro, a assalariado) como base do que ele chamou de “metamorfose” do 

camponês em proletário. Porém, ele explica que isso acontece também com a 

combinação de modificações dos valores culturais e padrões de comportamento 

individual e coletivo, que teve como precursor “as crises e os movimentos 

revelados em fenômenos como o messianismo, o banditismo, as ligas 

camponesas e o sindicato rural”. (p.134).  
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Em síntese, segundo Ianni (1971 p.144), o processo de transformação do 

camponês em proletário, envolve as seguintes condições: 

a) o desenvolvimento das forças produtivas, tais como 
capital, tecnologia, força de trabalho e divisão social do 
trabalho. Esse desenvolvimento está diretamente 
relacionado com os movimentos do mercado nacional e 
internacional de produtos tropicais, gêneros alimentícios 
e matéria-prima para fins industriais; b) a transformação 
das relações de produção, conforme essas relações se 
manifestam nas atividades de trabalhadores como o 
colono, morador, meeiro, parceiro, empreiteiro, 
assalariado, peão, diarista e outros; c) a transição do 
messianismo e do banditismo pela liga camponesa e do 
sindicato rural, como formas de organização e 
compreensão da existência social do trabalhador rural. 

 

É importante também perceber que além de força-de-trabalho explorada 

na agricultura ou indústria, antes de tudo os camponeses se constituíram como 

sujeitos sem a posse da terra, os chamados sem-terra, o que obrigou muitos a 

buscarem trabalho na indústria ou se organizarem na luta pela terra. Esses fatos 

foram derivatórios e provocaram, de certa forma, a organização da classe 

trabalhadora, no processo de redemocratização nacional nos anos de 1980, 

criando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), junto com 

outras organizações como o PT (Partido dos Trabalhadores) e a CUT- Central 

Única dos Trabalhadores, são as expressões significativas desse momento.  

O Estado brasileiro, pela sua natureza, tem cumprido o papel de conservar 

a estrutura fundiária concentrada nas mãos da burguesia agrária, como também 

a manutenção do modelo agroexportador e a subordinação ao capital 

internacional. Logo, ele conserva essa estrutura, dada a característica da 

burguesia brasileira que tem origem na oligarquia rural, escravocrata, coronelista 

e latifundiária.  

O Estado atuou efetivamente reprimindo as tentativas diversas de 

questionamento à estrutura fundiária e cogitação de uma possível Reforma 

Agrária, que foram expressos nos massacres e repressão as formas de luta, e 

também a ditadura militar que perdurou 20 anos. Como resultado das 

contradições no campo, desde o processo de regularização das condições de 

trabalho, houve a proletarização dos camponeses, o êxodo rural em algumas 

regiões e o aumento da concentração de terra. 
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1.3 O MST e a luta por Reforma Agrária no Brasil e no Paraná 

 

Para Caldart (2004), na gênese do MST estão as marcas da cultura 

camponesa e religiosa, que se rearticulam também vinculadas à cultura da luta 

social dos renegados do direito à terra. Stédile (1996) reconhece o MST como 

herdeiro das lutas camponesas e resistência indígena e negra que o 

antecederam. Dessas lutas passadas o Movimento extraiu e reelaborou seus 

princípios organizativos como a direção coletiva, a divisão de tarefas, a 

disciplina, o estudo, a luta de massas e a vinculação com a base, mas 

principalmente os ideias de luta pela Reforma Agrária. Para Floresta (2006, 

p.51), “a ideologia difundida pela teologia da libertação”, associada “a um 

conjunto de teorias com orientação marxista e experiências concretas 

socialistas, formaram o cimento onde se assenta a ideologia do Movimento”.  

No Paraná, um dos fatores mais importantes para a criação do MST e de 

outros movimentos foi a construção de usinas hidrelétricas. Segundo Sapelli 

(2013), nos anos 1970, foram construídas as Usinas Hidrelétricas de Salto 

Santiago e Itaipu, que provocaram a desapropriação de  mais de sete mil famílias 

que foram retiradas do canteiro de obras, a partir de 1978. Para exigir 

indenização adequada aos agricultores organizou-se o Movimento Justiça e 

Terra (MORISSAWA, 2001), um movimento que defendia a justiça na avaliação 

do valor das propriedades e terra para os desalojados. As pressões organizadas 

por esse Movimento foi forte na época. Houve acampamentos organizados em 

frente ao escritório da Itaipu Binacional (Santa Helena) durante 17 dias, em 1980 

e, durante 57 dias, em 1981. (SAPELLI, 2013) 

A partir desse movimento, conforme Sapelli (2013), organizou-se o 

MASTRO (Movimento dos Agricultores do Oeste do Paraná) que, nas últimas 

etapas de lutas dos desapropriados da Itaipu, enfatizavam a necessidade de 

indenização também aos que não eram proprietários, mas trabalhavam na terra. 

Esses processos traziam o embrião para o nascimento do MST no Estado.  

O MST define-se como um movimento social de caráter popular, sindical 

e político. Desde sua fundação, expressa três grandes objetivos: a luta pela terra, 

por Reforma Agrária e por uma sociedade mais justa (STÉDILE, 1993). O MST 

alia a luta imediata pelo acesso à terra e ao trabalho como condição de 
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sobrevivência dos Sem Terra, às lutas mais amplas e gerais dos 

trabalhadores(as) do campo e também à construção de um projeto de educação. 

Identifica sua luta e sua base social como parte da luta de classes, pois 

percebe que o acesso à terra para as famílias sem-terra não pode ocorrer sem 

alterar a estrutura fundiária do país, sem reformas mais amplas. Extrapola a luta 

pontual pelo acesso à terra, relacionando-a com uma ampla Reforma Agrária e 

coloca na direção de transformações sociais mais profundas (STÉDILE, 1993). 

Isso fica evidente em seus princípios fundamentais, aprovados no primeiro 

Congresso Nacional, em 1985: que a terra só esteja nas mãos de quem nela 

trabalha; lutar por uma sociedade sem exploradores e explorados; ser um 

movimento de massas, autônomo, dentro do movimento sindical para construir 

a reforma agrária; organizar os trabalhadores(as) rurais na base; estimular a 

participação dos trabalhadores rurais no sindicato e no partido político; dedicar-

se à formação de lideranças e construir uma direção política dos 

trabalhadores(as); articular-se com os trabalhadores(as) da cidade e com os 

camponeses da América Latina (MST, 1989, s/p).  

A principal forma de luta utilizada pelo MST são as ocupações e os 

acampamentos instalados em grandes fazendas, cuja presença de centenas ou 

mesmo milhares de famílias exerce grande pressão por sua desapropriação. 

Esses acampamentos, por sua vez, remetem às experiências de organizações 

e resistência negra, nos quilombos, por dois elementos: combinam a 

organização societária /comunitária com elementos de resistência (técnicas e 

instrumentos para resistir aos ataques ou investidas de jagunços e polícia). 

A ocupação e os acampamentos são ações de grande radicalidade, como 

apontou Vendramini (2000), pois questionam a propriedade privada da terra, o 

que também é assinalado por Sampaio (2005). Por isso, são tão combatidos pela 

classe dominante e seus aparatos, que buscam inviabilizá-los das mais diversas 

formas. As marchas e as ocupações de prédios públicos são outras formas 

importantes de luta utilizadas que também visam pressionar para o atendimento 

de suas reivindicações, promover o debate público e a politização.  

Caldart (2004) identifica três momentos na história do MST. O primeiro, 

foi de articulação e organização da luta pela terra, abrangendo as ações 

anteriores à fundação do MST, passando por este, até seus primeiros anos (1979 

a 1986-7). O segundo, foi de constituição do MST como uma organização social, 
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o qual vai de 1986-1987 e o terceiro de 1990 até a atualidade. Esse é o período 

em que as famílias Sem Terra, mesmo após serem assentadas se afirmam como 

membros permanentes do MST, ocorrendo também a incorporação de uma série 

de novas lutas a eles relacionadas. Também é marcado pela criação dos 

diversos setores existentes internamente no Movimento: produção, educação, 

saúde, comunicação, cultura, finanças e outros. O terceiro momento, segundo 

Caldart (2004), foi de inserção do MST na luta por um projeto de 

desenvolvimento para o Brasil. O marco foi 1995, com o 3º Congresso Nacional 

do MST, que ocorreu em Brasília, na data de 24 a 27 de julho, cujo lema expressa 

esta dimensão: Reforma Agrária: uma luta de todos. Nesse período, o MST 

conseguiu universalizar uma bandeira de luta que nasceu como expressão de 

interesses particulares. Uma marca forte também foi a tomada de posição do 

MST em temas de debate nacional, além daqueles estritamente relacionados à 

questão agrária. O que para alguns significava um desvirtuamento do foco do 

movimento, uma “politização excessiva”, apresentava ao contrário, o 

amadurecimento de sua luta, a explicitação do embate de classes e de um 

projeto de sociedade distinto.  

Na década de 1990, o MST se espalhou pelo território nacional, 

organizando-se por mais de 20 estados, mobilizando milhares de famílias Sem 

Terra em ocupações de latifúndios, marchas, mobilizações pelo direito a 

Reforma Agrária. Do outro lado, a burguesia agrária, a partir da organização da 

UDR(União Democrática Ruralista), em articulação com governos de direita, 

poder judiciário e força policial desencadearam muitos conflitos que explicitam a 

situação vivida naquele momento, principalmente, em 1995, com o massacre de 

Corumbiara, em Rondônia, no qual houve a morte de dois policiais e nove Sem 

Terra e o Massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, em 1996, no qual houve a 

morte de dezenove Sem Terra, além de outros conflitos por todo o Brasil. (MST, 

2014a) 

Em 1985, foi criada a UDR, constituída por um grupo de fazendeiros 

violentos e conservadores, que tem como princípio fundamental a preservação 

do direito de propriedade e a manutenção da ordem e intensificou esforços para 

desmobilizar a igreja e as entidades que apoiavam os trabalhadores(as) rurais 

na luta pela terra, esforços esses, inclusive, com assassinatos e perseguições a 

líderes religiosos e sindicais como Chico Mendes (morto em 1988). Também 
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atuaram pressionando o Congresso Nacional, posicionando-se na Assembleia 

Constituinte, em defesa da propriedade privada.  (SAPELLI, 2013) 

No estado do Paraná, segundo Sapelli (2013), o período do governo 

Lerner (1995-2002) foi truculento no que se refere ao processo de luta pela terra, 

pois, durante aquele governo, foram presos 516 trabalhadores(as) rurais, 

assassinados 16, houveram também 31 tentativas de assassinato, 49 ameaças 

de morte, 7 casos de tortura e 325 pessoas foram vítimas de lesões corporais. 

Os responsáveis por esses números, além dos jagunços das fazendas, foram a 

polícia militar, executando mais de 140 ações de despejo, o governo e o próprio 

judiciário quando referendou a impunidade. Para realizar tais atos receberam 

apoio da mídia. Em 2003, nesse contexto, foi criado o PCR (Primeiro Comando 

Rural), para agenciar pistoleiros para reprimir os trabalhadores(as) militantes. 

Por outro lado, na década de 1990, o Movimento foi aperfeiçoando a forma 

de organização dos acampamentos28 e assentamentos, além de ser espaço da 

luta pela desconcentração da terra das mãos dos latifundiários, se constituíram 

espaços de formação dos trabalhadores Sem Terra, com escolas, alfabetização 

de adultos e espaço do exercício da democracia participativa e a construção de 

poder popular dos trabalhadores(as). Segundo Mariano (2008), as comunidades 

organizadas pelo MST, além da participação massiva de pessoas, constituem 

dentro delas uma organização social peculiar que possibilita uma estrutura 

societária desde a convivência, a democracia e a participação.  Quando a família 

Sem Terra vai para o acampamento do MST, tem um objetivo: a conquista da 

terra. Ao chegar lá, acontece um “desvelar” da realidade, ao participar da 

dinâmica formativa e analítica na estrutura organizativa que passam a fazer 

parte29.    

                                                

28 Acampamento é um espaço de luta e resistência. É a materialização de uma ação coletiva que 
torna pública a intencionalidade de reivindicar o direito à terra para produção e moradia. O 
acampamento é uma manifestação permanente para pressionar os governos na realização da 
Reforma Agrária. Parte desses espaços de luta e resistência é resultado de ocupações de terra; 
outra parte, está se organizando para preparar a ocupação da terra. A formação do 
acampamento é fruto do trabalho de base, quando famílias organizadas em movimentos sócio-
territoriais se manifestam publicamente com a ocupação de um latifúndio. (FERNANDES, 2012) 

29 Nos acampamentos há espaços como círculos de debates e leituras sobre os problemas da 
realidade, bem como de estudo da história do Brasil, sobre a estrutura da sociedade capitalista, 
utilizando de métodos de educação popular que valoriza os saberes, experiências populares e 
suas realidades culturais ligadas a necessidade de luta e organização dos trabalhadores(as). De 
acordo com Brandão (2002), a educação popular é um fenômeno datado na história da educação 
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A estrutura organizativa dos acampamentos e assentamentos, busca 

colocar em prática a democracia participativa e materializa-se no papel que cada 

sujeito desempenha junto ao coletivo, que segundo Mariano (2011), compõe de 

forma circular massiva, basicamente, três grandes espaços: 

a) o primeiro e mais importante, do qual todas as famílias fazem parte 

são os Núcleos de Base (NBs), compostos por 10 a 15 famílias, que 

moram próximas e se reúnem semanalmente, para discutirem os 

problemas da comunidade, levantar propostas, e cada membro 

assume tarefas compatíveis às necessidades cotidianas, como: 

coordenação do acampamento, setor de educação, alimentação, 

comunicação, infraestrutura, segurança, produção-roça. Constituem-

se como primeiro espaço de participação democrática.  

b) o segundo espaço é a coordenação do assentamento/acampamento, 

composta por um coordenador e uma coordenadora de cada  núcleo 

de base famílias, que se reúnem para pensar a totalidade do 

acampamento, desde as proposições aos núcleos. A coordenação 

atua não como instância máxima, mas como um espaço de 

amadurecer ideias e propostas para a assembleia, que é instância 

máxima. 

c) o terceiro espaço é assembleia  que reúne todo o acampamento para 

decidir os rumos a serem dados em relação à ocupação do latifúndio, 

ao plantio para subsistência e outras questões importantes, todas as 

grandes decisões são tomadas em assembleia. 

 

Essa estrutura organizativa também é desenvolvida pelo MST em nível 

local, estadual e nacional, guiados por princípios comuns. O MST também 

aperfeiçoou outras formas de luta, como: marchas, ocupação de prédios 

públicos, vigílias, greves de fome, acampamentos nas beiras das estradas, ato 

em frente às empresas transnacionais ou ocupação delas com destruição de 

plantios transgênicos, em empresas como MONSANTO, CARGIL, BAYER, 

VALE e outras. Essas manifestações são organizadas tendo como referência a 

                                                
de alguns países da América Latina, principalmente no Brasil, tendo como referência principal o 
educador Paulo Freire(1921-1997). 
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estrutura a estrutura organizativa das comunidades, envolvendo todos os 

trabalhadores(as) Sem Terra no processo de decisão e desenvolvendo tarefas, 

como: organização da alimentação, segurança, construção de barracas para 

abrigar os manifestantes e outras. Tem por objetivo chamar a atenção da 

população para os problemas dos Sem Terra e promovem a discussão sobre as 

contradições da realidade brasileira (concentração de riquezas, desemprego, 

falta de moradia, direito à educação). (MARIANO, 2011) 

O MST tornou-se, o principal movimento a reivindicar a Reforma Agrária, 

alcançando grande expressão política e referência nas lutas dos 

trabalhadores(as) no país. Em 2015, o MST contabilizava 400 mil famílias 

assentadas. Criou cem cooperativas, mais de 1900 associações e 96 

agroindústrias, além de um amplo trabalho educacional com 2.000 escolas de 

educação básica, parcerias com mais de 100 Instituições de Ensino Superior 

com cursos de graduação para militantes, em diversas áreas. (MST, 2014a). 

O MST, emerge da contradição do modelo de concentração de terra, que 

gera muitos Sem Terra e se constitui como movimento social, fruto deste 

contexto histórico de “abertura política”. Na década de 1980 (MST, 2015,p.31):  

 

[...] com a redemocratização política, a crise cíclica do 
capitalismo e o ressurgimento da luta pela terra com novos 
movimentos camponeses levantou-se novamente a bandeira da 
reforma da reforma agrária. As lutas e reivindicações se 
inseriam, no entanto, nos objetivos de uma reforma agrária 
clássica burguesa: democratizar a propriedade da terra, como 
uma forma de reprodução dos camponeses, de integrá-los ao 
mercado interno e de aumentar sua renda, para poder melhorar 
as condições de vida de suas famílias. Nesse cenário político-
histórico, nasceu o MST.  

 

A luta por Reforma Agrária, significa luta pela democratização da 

propriedade da terra, garantia que todos que queiram produzir e viver tenham 

acesso à terra, a partir da pressão o Estado faz a desapropriação de grandes 

fazendas e latifúndios, e redistribui terras para os camponeses sem terra, 

camponeses com pouca terra ou assalariados rurais. O Estado faz isso de 

diversas maneiras. A primeira delas é usando um instrumento jurídico que chama 

desapropriação, que só acontece quando o Estado paga ao latifundiário ou 

grande fazendeiro uma indenização pela terra. Depois disso, o Estado se torna 

proprietário das terras e as redistribui entre os sem-terra e camponeses. Uma 
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outra maneira de fazer a Reforma Agrária é com a expropriação ou confisco. 

Nesses casos, a propriedade da terra é passada para o Estado sem que 

nenhuma indenização seja paga ao antigo latifundiário ou grande fazendeiro. 

(MST, 2014a). 

Existe ainda um terceiro caso, que é quando o Estado não paga pelas 

terras, mas indeniza o proprietário por benfeitorias que possam ter sido feitas 

nas fazendas, como casas, galpões e outros (MST, 2014a). No Brasil, isso 

acontece, principalmente quando os fazendeiros se apropriam de terras públicas 

indevidamente, sem ter o direito legal para fazê-lo, como vemos adiante no caso 

da fazenda Araupel, no Paraná. Ainda, há terras disponíveis que são de domínio 

público ou propriedade do Estado, que podem ser distribuídas para os 

agricultores. A distribuição dessas terras não são programas de Reforma 

Agrária, porque as mesmas não eram propriedade privada, estavam desabitadas 

ou nelas viviam povos indígenas e nativos depois de muito tempo, que os 

governos expulsam. Essas distribuições são projetos de colonização e não 

podem ser consideradas como programas de Reforma Agrária, porque eles não 

representam a democratização do acesso à terra e a eliminação do latifúndio. 

Atualmente no Brasil, isso é feito nas terras da Amazônia legal. 

 A Reforma Agrária não é uma bandeira exclusivamente da classe 

trabalhadora. De acordo com Stédile (2013), ao longo da história moderna, e 

principalmente depois da constituição do capitalismo industrial, vários países 

capitalistas e socialistas fizeram Reforma Agrária. Podemos desde suas 

principias caraterísticas, classificar em quatro tipos: clássica, anticolonial, radical 

e popular.  

A Reforma Agrária Clássica burguesa (MST, 2015) foi realizada 

primeiramente nos países industrializados da Europa Ocidental, no Século XIX. 

A burguesia industrial e comercial desses países fez uma aliança com os 

camponeses para derrubar as oligarquias rurais, as quais concentravam a terra, 

o poder político e impediam o desenvolvimento da indústria. Essa forma de 

Reforma Agrária, feita pela burguesia industrial, realizava massiva distribuição 

de terras para os camponeses, assegurando-lhes renda e garantindo o direito 

republicano e democrático de acesso à terra, proporcionando com isso o 

desenvolvimento de um mercado interno para indústria. Os Estados Unidos da 

América fizeram uma Reforma Agrária desse tipo, em 1862, em plena guerra 
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civil. Com isso, o poder dos latifundiários escravocratas do sul foi quebrado em 

benefício do norte industrializado. Entre a primeira e segunda Guerra mundial, 

cerca de 20 países da Europa Oriental realizaram a Reforma Agrária com essa 

características, por meio da influência da Revolução Russa na região. Depois da 

segunda Guerra mundial somavam-se ao grupo da Reforma Agrária Clássica:  

Japão, Taiwan e Coreia do Sul. 

Na América Latina, houve as Reformas Agrárias Anticoloniais que, 

segundo Stédile (2013), aconteceram no contexto das lutas por independência 

e no nascimento de uma nova ordem política nacionalista, desapropriando as 

terras dos latifundiários subalternos às metrópoles. A maior dessas experiências 

foi a do Haiti, realizada em 1804, muito importante para a população haitiana, 

pois combinava a independência do país em relação à França e o fim da 

escravidão. No Paraguai, entre 1811 e 1816, houve a distribuição de terras aos 

camponeses de origem Guarani. No Uruguai, durante o governo de José Artigas, 

houve outro intento, ainda que limitado de Reforma Agrária.  

Na América Latina, segundo Stédile (2013), também se desenvolveram 

outros processos chamados de Reforma Agrária radicais, caracterizados pela 

erradicação do latifúndio e distribuição da terra sem a intermediação do Estado 

burguês. O primeiro exemplo foi a Revolução Mexicana, entre 1910 e 1920, com 

os camponeses liderados por Pancho Villa e Emiliano Zapata, levantando-se 

com armas contra os latifundiários com o lema: “Terra para quem nela trabalha”. 

Em 1952, houve uma outra experiência com a revolução Popular Boliviana, 

quando os camponeses também pegaram em armas, assumiram o poder e 

distribuíram as terras.  

Nos anos 1960, nas lutas por independência e descolonização, alguns 

países da África fizeram Reforma Agrária de libertação nacional. Os novos 

governos se apoderaram das terras dos colonizadores europeus e fizeram 

distribuição das terras. Os processos mais importantes de luta por libertação 

nacional foram os da Tanzânia, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Congo, 

Líbia, Argélia. Outra experiência importante foram as Reformas Agrárias 

socialistas, realizadas nos processos revolucionários, na busca da superação do 

capitalismo e na construção de uma sociedade socialista. Elas se baseiam no 

princípio de que a terra pertence a toda população, não é uma propriedade 

privada e não pode ser comercializada. Foram organizadas diversas formas de 
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uso da terra e produção, como associativismo de base, pequenos grupos de 

famílias, empresas sociais auto-gestionárias, cooperativas de produção e 

empresas estatais. Esse tipo de Reforma Agrária foi experimentada na Rússia, 

Iugoslávia, Coreia do Norte, Alemanha Ocidental, Ucrânia, na China, na década 

de 1960 e foi iniciado em Cuba, a partir de 1975, mas com a crise de 1989 os 

cubanos foram obrigados a mudar o modelo. (STÉDILE, 2013) 

A Reforma Agrária popular se caracteriza por processos de mudança de 

poder e a alianças entre governos de natureza popular, nacionalistas, e os 

camponeses, com distribuição massiva de terras, resultando de leis 

progressistas e populares aplicadas de maneira combinada entre Estado e 

movimentos camponeses. O maior exemplo deste tipo de Reforma Agrária, 

ocorreu na China entre os anos de 1930 e 1950. O avanço do exército vermelho 

e do Partido Comunista iam liberando territórios e distribuindo as terras, unindo 

o poder do governo revolucionário, popular, com os camponeses que lutavam no 

exército vermelho. Na década de 1950, houve outra experiências desse tipo no 

Egito, o governo Nassr, depois no norte do Vietnã, nas áreas liberadas dos 

franceses. Também na Guatemala de Jacobo Arbenz, entre os anos de 1951 e 

1954, nos primeiros anos da revolução Cubana e também com a Revolução 

Sandinista, na Nicarágua, em 1979. (MST, 2015) 

No contexto atual, a luta por Reforma Agrária no Brasil, não faz parte do 

projeto de desenvolvimento do campo capitalista, pois, o capitalismo mundial, a 

partir da década de 1980, ingressou numa nova fase do desenvolvimento, 

hegemonizado pelo capital financeiro, os bancos e as empresas privadas 

transacionais, oligopolizadas, controlam o mercado mundial das principais 

mercadorias30. 

 
Isso significa que o processo de produção de riquezas continua 
sendo realizado pelo trabalho na esfera da indústria, agricultura 
e do comercio. No entanto, as taxas de acumulação e de divisão 
do lucro se concentram na esfera do capital financeiro e das 
grandes empresas privadas capitalistas oligopolizadas que 
atuam em nível mundial. (segundo dados do Pnud- Agência de 
desenvolvimento das nações Unidas, as 700 maiores empresas 

controlam, 80% do mercado mundial!). (MST, 2014a. p.22) 
 

 

                                                
30 Ver tabela com as empresas que concentraram capital no Brasil,  em 2014, no anexo 1. 
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Essa forma dominante do capital em todo o mundo trouxe mudanças 

estruturais também na forma de controlar a produção das mercadorias agrícolas. 

Proporcionou uma aliança, entre a burguesia das empresas transnacionais, os 

banqueiros (o capital financeiro), a burguesia proprietária das empresas de 

comunicação de massa31 e os grandes proprietários de terra para controlarem a 

produção e a circulação das commodities (mercadorias agrícolas padronizadas). 

Como resultado dessa hegemonia, “hoje controlam os preços e o volume das 

mercadorias em circulação, portanto, dominam os mercados e ficam com a maior 

renda agrícola e do lucro produzido” (STÉDILE, 2013, p.24). 

Resultado dessa reorganização da agricultura capitalista, tem-se o 

agronegócio32, com produção em grande escala, em áreas contínuas de 

monocultivo, com objetivo de atingir rentabilidade econômica. Para isso, 

substituem a força de trabalho pela mecanização intensiva e utilizam volumes, 

cada vez maiores de fertilizantes químicos e industriais e também tem uma 

dependência de financiamento público. 

 
As empresas transnacionais que controlam a produção de 
agrotóxicos passaram a controlar a oferta de sementes, tanto a 
hibridas quanto as geneticamente modificadas em laboratórios. 
Estas sementes conhecidas como transgênicas são portadoras 
de genes que tornam as plantas mais suscetíveis a doenças e 
pragas exigindo o uso obrigatório, e mais intensivo de 
agrotóxicos. Essas sementes transgênicas são patenteadas 
como propriedade privada permitindo legalmente que se cobre 
‘direito de uso’ pelos agricultores: as commodities.(MST, 2014a, 

p.23) 
 

  

O agronegócio tornou-se o mais potente a partir da crise mundial de 

2008, pois um enorme volume de capital fictício, especulativo veio ao Brasil se 

proteger e aplicaram em terras e recursos naturais. Por outro lado, aplicaram nas 

                                                

31Por meio dos veículos de comunicação, a mídia reforça a ideia de que o agronegócio é 
sinônimo de progresso e produção, omitindo as contradições desse modelo de agricultura. A 
mesmo tempo, criminalizam os movimentos sociais, atacando as mobilizações e toda a forma de 
resistência a esse modelo, sejam a luta dos Sem Terra, dos quilombolas ou dos indígenas. 
(STÉDILE, 2013) 

32O agronegócio é a aliança entre os latifundiários, empresas multinacionais e bancos, que 
passaram a comprar terras, agroindústrias e empresas agrícolas. O primeiro objetivo do 
agronegócio é controlar toda a cadeia produtiva: da semente ao produto industrializado. Desta 
forma, controlam a agricultura desde a produção até a comercialização. O segundo objetivo é 
produzir as chamadas commodities, produtos que são aceito no mercado mundial (MST, 2014a) 
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bolsas de mercadorias agrícolas e especularam com estoques. De acordo com 

Stédile (2013,p.64): 

 
 
Observa-se que agronegócio, na acepção brasileira do termo, é 
uma associação do grande capital agroindustrial com a grande 
propriedade fundiária. Essa associação realiza uma estratégica 
econômica de capital financeiro perseguindo lucro e renda da 
terra sob patrocínio da política de Estado.  

 

O agronegócio, nos últimos anos passou a ter uma expressiva função no 

modelo econômico brasileiro (gerar saldos comerciais para ampliar as reservas 

cambiais, condição essencial para atrair os capitais especulativos para o Brasil), 

passando a ser considerado um dos setores estratégicos, elevando os preços 

das terras, se apropriando das terras improdutivas e travando as políticas de 

distribuição de terras, para fins de Reforma Agrária (STÉDILE, 2013). 

Essa investida do capital estrangeiro em aquisições de terras brasileiras, 

elevou os preços médios das mercadorias agrícolas, aumentou a renda e o preço 

da terra, se constitui numa barreira a mais, para o processo de democratização 

da propriedade da terra, aumentando o índice de concentração da mesma e 

desnacionalização da propriedade. 

 

Nos últimos dez anos, houve um processo acelerado de 
concentração da propriedade da terra. O índice que mede a 
concentração da propriedade da terra continua crescendo. O 
índice de Gini em 2006 estava em 0,854, que maior inclusive do 
que o registrado em 1920, quando recém havíamos saído da 
escravidão. Nas estáticas do cadastro de imóveis rurais do 
INCRA vê-se que entre 2003 e 2010, as grandes propriedades 
passaram de 95 mil unidades para 127 unidades. E a área 
controlada por elas passou de 182 milhões de hectares para 265 
milhões de hectares, em apenas oito anos. (MST, 2014a, p.25) 
 

 
 Esse modelo agrícola além de aumentar a concentração de terra, acaba 

com a pequena propriedade, proporcionando o êxodo de pequenos agricultores 

para as grandes cidades. A tabela abaixo mostra dados sobre a concentração 

da estrutura fundiária no Brasil.  
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Quadro 1 -  Estrutura fundiária no Brasil em 2012 

 
Tamanho 
dos 
Imóveis   

Propriedades  Posse por 
ocupação  

Posse justo 
título  

 Nº de 
imóveis 

% Área total  % Nº de 
imóveis 

Área total Nº de 
imóveis 

Área total 

1 a 10 há 1.200.939 31% 6.129.827 1% 334.043 1.230.047 304.834 1.290.806 
 

10 a 100 ha 2.704.184 54% 
 

68.051.497  15% 391.134 1..797.027 309.552 10.112.249 
 

100 a 
1.000ha 

533.741 13% 147.075.510 32% 
 

63.588 13.213.565 53.996 14.190.859 

1.000 a 
10.000ha   

61.135 1,6% 151.607.930 33% 7.514 15.732.647 8.040 21.525.878 

10.000 a 
100.000ha 

1.517 0,4% 34.844.120 7% 
 

14 338.325 297 7.355.009 

Acima de 
100.000ha 

155 - 56.565.422 12% 11 2.121.771 53 15.280.047 

TOTAL  3.871.671 100 464.274.306 100 796.304 46.433.382 
 

676.772 69.734.848 
 

Fonte: Cadastro Geral do INCRA, abril 2012, tabela disponibilizada pelo MST. 

 

Os dados revelam o alto grau de concentração da propriedade:  85% dos 

imóveis tem menos de 100 ha, e ocupam apenas 16% das terras, enquanto os 

imóveis acima de mil hectares, são apenas 2% dos imóveis, mas representam 

52% de todas as terras. Esses dados revelam a continuidade do modelo 

econômico agroexportador, baseada na concentração da terra e do poder nas 

mãos dos latifundiários,  e a dependência de recursos financeiros do Estado.  O 

agronegócio é totalmente dependente do financiamento do Estado, que 

demanda de um complexo agroindustrial com: a superexploração e a 

precarização do trabalho; a produção de commotidies, visando o mercado 

externo; o controle da agricultura e da infraestrutura pelo capital internacional. 

(STÉDILE, 2013) 

Conforme analisa Teixeira (2015), em 2014, do total de 2,7 milhões de 

recursos do Ministério da Agricultura repassados por programas de crédito para 

a agricultura, foram utilizados 152 bilhões de reais, sendo cerca de 58% dos 

contratos de créditos, ou seja 1,565 mil contratos foram realizados para 

empréstimos até 10 mil reais por pequenas propriedades, correspondendo a  6 

bilhões de reais, que equivale a apenas 4% do volume total do crédito rural.  

No outro extremo da pirâmide, apenas 37 mil estabelecimentos que 

representam 1,3% dos contratos, realizaram empréstimos individuais acima de 

500 mil reais e retiraram 68 bilhões de reais, equivalendo a 45% de todo crédito. 
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Outro dado importante, nessa direção, refere-se que 74% de todos os recursos 

foram destinados a apenas quatro produtos:  soja (39%) milho (17%) café (10%) 

e cana-de-açúcar (8%). Na pecuária, também há uma concentração no custeio 

da produção de animais.  Cerca de 74% de todos recursos foram para bovinos, 

13% para a avicultura, e apenas 11% para suinocultura. (TEIXEIRA, 2015) 

No ano de 2009, a exportação de soja, carnes, produtos florestais, 

complexo sucroalcooleiro somaram 45.963 bilhões de dólares. O PIB do 

agronegócio representou 22,3% do PIB brasileiro em 2010, totalizando 821 

bilhões de reais (CEPEA, MDIC/SECEX,2011 in MST, 2015). 

Os principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro foram: 

China (916,5 bilhões de dólares, 17,5 % das exportações); EUA (6,7 bilhões de 

dólares, 7,1% das exportações; Países Baixos (6,4% bilhões de dólares, 4,3% 

das exportações); Rússia (4,1 bilhões de dólares, 4,3% das exportações); Japão 

(3,5 bilhões de dólares, 3,7% das exportações). Essa relação de dependência 

do mercado externo coloca o Brasil numa situação de extrema subordinação ao 

mercado mundial, quando quatro países, (excluindo países baixos) compram 

32,6% do que é produzido na agricultura. (MST, 2015) 

Com esse modelo de agricultura, a burguesia e o Estado assumem a 

posição de que não é necessária uma Reforma Agrária Clássica para o 

desenvolvimento das forças produtivas na agricultura brasileira. Algumas terras 

improdutivas dos latifúndios, antes ocupadas pelo MST e destinadas à Reforma 

agrária, após pressões dos camponeses, agora também passam a ser 

pretendidas, e disputadas pelo agronegócio. Conforme Stédile (2013), há 

claramente uma disputa de modelos de agricultura - dos camponeses33 e do 

agronegócio, incompatíveis entre si. O agronegócio, segundo Stédile (2012b, 

p.665), 

 
É o projeto capitalista para agricultura, que tem por base a 
monocultura, o grande latifúndio e o uso de máquinas e insumos 
modernos, com produção de commodities agrícolas 

direcionamento para exportação. Uma das tônicas da ideia de 
“agronegócio” é o gerenciamento de um negócio que envolve, 

                                                

33 A agricultura camponesa comporta, na sua concepção, a especificidade camponesa e a 
construção da sua autonomia relativa em relação aos capitais. Incorpora, portanto, um 
diferencial: a perspectiva maior de fortalecimento dos camponeses pela afirmação de seu modo 
de produzir e de viver no campo, sem com isso negar uma modernidade que se quer camponesa. 
(MARTINS, 2012) 
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mais de uma planta industrial ou um conjunto de unidades 
agrícolas.  

 
 Desse modo, percebe-se que o agronegócio é a referência de agricultura 

assumido pela política do governo federal, que mantém uma aliança com a 

burguesia agrária. Essa aliança com o agronegócio proporcionou dois principias 

agravantes em relação à luta pela terra em 2015: o agravamento da violência 

vivida pelas comunidades camponesas que lutam por direitos e pela 

permanência em seus territórios e a paralisação de programas de Reforma 

Agrária.  

 Sobre a violência no campo, os registros da CPT (2016), em 2015, 

mostram que o número de assassinatos no campo é o maior desde 2004. Foram 

49 assassinatos de camponeses, sobretudo de posseiros, sem-terra. Ou seja, 

continuam o massacre dos camponeses na luta pela terra provocado pelos 

fazendeiros, grandes latifundiários, empresas transnacionais, mineradoras, 

hidrelétricas, portos, dentre outras grandes obras de infraestrutura. Permanecem 

as ditas velhas formas de perpetuação da concentração fundiária no Brasil, que 

remontam a atuação de jagunços que assassinam camponeses, lideranças 

religiosas e sindicais que fazem parte dos movimentos de trabalhadores(as) do 

campo.   

 Em relação à realização de assentamentos rurais, os chamados 

programas de Reforma Agrária, o Governo Dilma (PT), no ano de 2015, 

apresentou o menor índice de famílias Sem Terra assentadas dos últimos 20 

anos, conforme revela figura abaixo:  
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Figura 1 – Números de famílias assentadas no Brasil, de 1995 a 2014 

 

Fonte: Reis & Ramalho (2016, s/p) 

 

De acordo com Reis & Ramalho (2016), no ano de 2015, houve poucas 

conquistas de assentamentos, pois, foram assentadas apenas 26 mil famílias, 

consequência do corte de 15,1%, afetado pelo contingenciamento do orçamento 

da União. O MDA-Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão responsável 

pela criação de assentamentos rurais, sofreu uma redução de 49% do montante 

previsto inicialmente na Lei Orçamentária de 2015. O Incra, que possuía um 

orçamento inicial da ordem de R$ 1,65 bilhão, atuou em 2015 com metade deste 

valor: R$ 874,37 milhões. O governo não cumpriu a  meta estabelecida por ele 

de assentar  trinta mil novas famílias assentadas em 2015.34 

O que se evidencia é a continuidade de um conflito sobre o projeto de 

agricultura e também a função da terra, que se perpetua na história agrária 

brasileira, desde as oligarquias rurais (1889-1930). Há uma dualidade de visões 

sobre projeto de campo em confronto: 1ª) que as terras agrícolas devem ser 

destinadas à produção de alimentos, sendo democratizada sua posse aos 

camponeses; 2ª) que as terras  permaneçam centradas na produção destinada 

                                                
34 Ver no anexo 2- número de famílias assentadas por estado. 
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para agroexportação, e sua  posse concentrada nas mãos da burguesia agrária. 

É evidente trata-se de um conflito histórico, no qual até o momento tem 

prevalecido a determinação do capital, ou seja, a segundo opção, e agora com 

o agronegócio a terra também passa sob a posse de empresas transnacionais e 

o capital financeiro. 

Apesar do programa de assentamentos rurais estar parado, o MST 

segue organizando famílias Sem Terra, fazendo ocupações de latifúndios, em  

âmbito nacional. Existem, atualmente, 150 mil famílias em ocupações de terra 

(MST, 2015), pressionando para regularização de assentamentos rurais. No 

Estado do Paraná, a luta pela terra entre 2014 e 2015, contabilizou 17 novas 

ocupações (NERA,2015), demonstrando a retomada da estratégia das 

ocupações massivas pelo MST, ocupações essas realizadas com um grande 

número de famílias.  As 17 novas ocupações de latifúndios, ocorreram 

principalmente, nas mesorregiões Norte Central, Centro Sul e Centro Oriental 

paranaense (NERA,2015). Exemplo deste processo é a ocupação da fazenda 

“Porta do Céu”, localizada no município de Florestópolis (Norte Central 

Paranaense), ocorrida no mês de março de 2014 e realizada por 500 famílias 

ligadas ao MST. A área ocupada encontra-se sob domínio do grupo Atalla, que 

não cumpre a função social da terra, pois, além do desrespeito às legislações 

ambientais e trabalhistas, mantém a terra improdutiva, conforme constatado pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  

Outras ocupações de latifúndios realizadas pelo MST/PR, que merecem 

destaque são as realizadas no latifúndio Araupel. Tais ocupações voltaram a 

ocorrer nos anos de 2014 e 2015, porém, compõem uma luta antiga dos 

camponeses Sem Terra que conquistaram quatro assentamentos em outras 

partes desse latifúndio35. A fazenda  Araupel, antiga Giacometi-Marodin Indústria 

                                                

35Segundo Janata (2012) em 17 de abril de 1996,  em torno de 10.000 famílias ocuparam a 
Fazenda Pinhal Ralo da empresa Giacomet-Marodin, que tinha 83 mil hectares. Durante um ano, 
13.276 famílias ficaram acampadas na fazenda em condições insalubres e, por causa disso, 
duas crianças morreram (uma subnutrida e outra de pneumonia). Muitos passaram fome. Foi 
considerado o maior acampamento da América Latina. Segundo a autora, em 1997, foram 
assassinados dois dos líderes do acampamento, Vanderlei das Neves e José Alves dos Santos. 
Os culpados foram julgados só em 2010. Ainda em 1997, com os acontecimentos, a empresa 
Giacomet-Marodin mudou seu nome para Araupel S. A. Da fazenda foram desapropriados 
16.852,16 hectares, distribuídos entre 3.081 famílias (portanto, em torno de 5 hectares por 
família), sobrando ainda para o dono da fazenda, 66.147,84 hectares. Com isso, foram 
conquistados quatro assentamentos: em 1997, Assentamento Ireno Alves para 934 famílias; em 
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de Madeiras S/A, é um latifúndio madeireiro que há décadas grilou mais de 100 

mil hectares na mesorregião Centro-Sul do Paraná. Tal grilagem garantiu a 

exploração da mata nativa e posterior plantio de imensas áreas de pinus e de 

eucalipto que se estendem pelos municípios de Quedas do Iguaçu, Rio Bonito 

do Iguaçu, Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu. (NERA, 2015) 

Em julho de 2014, o MST ocupou novamente parte do latifúndio Araupel 

no município de Rio Bonito do Iguaçu, envolvendo 2.500 famílias. Em 2015, a 

luta pela desapropriação das terras da Araupel teve novos desdobramentos, 

sobretudo, após a sentença da Justiça Federal determinando que as terras sob 

domínio da Araupel pertencem à União. Após esta sentença, novas ocupações 

ocorreram na área (desta vez na parte situada no município de Quedas do 

Iguaçu), nos meses de junho e envolveram cerca de 800 famílias. (NERA,2015) 

Além da ocupação do latifúndio Araupel, em julho de 2015, o MST 

também ocupou a fazenda Capão Cipó, no município de Castro (Mesorregião 

Centro Oriental Paranaense), com a participação de 150 famílias. A fazenda é 

usada pela Fundação ABC, instituto de pesquisa agropecuária, ligado às 

cooperativas do agronegócio da região. As terras da fazenda são de propriedade 

da União e a intenção do Movimento é transformá-las em área de pesquisa 

agroecológica. (NERA, 2015)    

Além dessas ocupações citadas, o MST em 2015, contabiliza no Estado 

do Paraná a existência de 70 acampamentos, com 10 mil famílias acampadas. 

Tais dados expressam que a luta pela terra, não ficou como reivindicação dos 

camponeses no século passado, permanece atual e necessária, um elemento 

que movimenta a luta da classe trabalhadora brasileira. Porém, como expressão 

do outro polo, o Estado burguês, continua a utilizar os instrumentos de violência 

e repressão a estas lutas. No dia 07 de abril de 2016, na ocupação da fazenda 

Araupel, em Quedas do Iguaçu, a Polícia Militar do Paraná, realizou uma 

emboscada, assassinando a tiros de pistola e fuzil os dois trabalhadores Sem 

Terra: Vilmar Bordim, 44 anos, casado, pai de três filhos e Leonir Orback, 25 

anos, que deixou dois filhos e a esposa grávida aos nove meses. Também foram 

feridos, outros sete integrantes, dois deles de forma mais grave, que tiveram que 

passar por cirurgia. A maioria recebeu tiros pelas costas. (MST, 2016)  

                                                
1998, Assentamento Marcos Freire para 578 famílias; em 2004 os Assentamentos Celso Furtado 
para 1.500 famílias e o Assentamento 10 de Maio para 69 famílias (JANATA, 2012). 
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1.4 A estratégia da Luta pela Reforma Agrária contra o modelo de 

Agricultura Capitalista  

 

No atual contexto, a luta pela terra e pela Reforma Agrária, como vimos 

anteriormente, mudou de natureza, frente a esse modelo econômico em curso 

no país. No Brasil, não houve espaço para a efetivação da Reforma Agrária, nem 

em sua forma clássica, pois a burguesia agrária e industrial, não se constituiu 

como burguesia nacionalista e para o MST, a luta por Reforma Agrária na 

atualidade deve ser pautada pela classe trabalhadora, aliada à luta por um 

projeto de transformação social no Brasil, que enfrenta o agronegócio, a 

expressão da agricultura capitalista de agricultura, nos marcos do capitalismo 

financeiro. 

 
[...] a luta pela reforma agrária se transformou numa luta de 
classes, contra o modelo do capital para agricultura brasileira. 
Isso significa que a luta dos camponeses pelas terras agrícolas 
e por um novo modelo de agricultura, irá enfrentar uma outra 
correlação de forças – com poderes de coerção e de consenso 
mais fortes do que os latifúndios tradicionais – e com novos 
atores em cena: os grandes proprietários rurais, o capital 

financeiro e as empresas transnacionais. (MST, 2015, p.34) 
 
 
 

A luta por Reforma Agrária, além de enfrentar os proprietários, o capital 

financeiro, também esbarra na Bancada Ruralista, um grupo político criado em 

1995, que representa os interesses do agronegócio na câmara dos deputados e 

senado federal. O grupo, é extremamente bem articulado internamente, dotado 

de alto poder financeiro e clareza ideológica. Segundo Polese (2015), na atual 

gestão governamental federal (2015-2018), a força da bancada ruralista atual é 

inegável: são 22,2 % dos Senadores (18 dos 81) e 1/3 dos deputados federais 

em exercício (171 dos 513). Não por acaso, ela tem conseguido defender com 

sucesso as medidas parlamentares favoráveis aos interesses do agronegócio: 

liberação de transgênicos, diversos tipos de pesticidas agrícolas, empréstimos 

de recursos públicos para as grandes fazendas, bem como tem barrado sem 
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maiores dificuldades os projetos contrários a seus interesses estratégicos, como 

a demarcação das terras indígenas, PEC do trabalho escravo36 e outros. 

 O poder do agronegócio não é apenas econômico, mas também político, 

financiando campanhas eleitorais, para eleger os deputados que defendem os 

interesses do agronegócio e influenciam no governo federal. Este cenário criou 

uma situação de bloqueio da Reforma Agrária. As terras não podem mais serem 

desapropriadas, porque mesmo as áreas improdutivas interessam ao 

agronegócio, seja como reserva de mercado para crescerem no futuro, seja para 

protegerem o latifúndio, seu aliado. O preço das terras se tornou espaço de 

especulação, aumentando significativamente e impedindo que os governos 

pudessem pagar pela desapropriação. (STÉDILE, 2013) 

Nesse caminho, fazer a luta por Reforma Agrária, implica em 

enfrentamentos com os grandes proprietários, com a bancada ruralista, enfim, 

com o capital, em disputas pelas terras e pelo território, sobre o controle das 

sementes, da agroindústria, da tecnologia, dos bens da natureza, da 

biodiversidade, das águas e das florestas, entre outros. 

 
cabe fazer a luta pela Reforma Agrária Popular, pois não basta 
uma Reforma Agrária clássica, que apenas dívida a propriedade 
da terra e integre os camponeses como fornecedores de matéria 
primas e alimentos para sociedade urbano-industrial. (MST, 
2015, p.66) 

 

Para o MST, a luta por Reforma Agrária é primordial, pois a concentração 

da propriedade privada da terra e a consequente exclusão de milhares de 

camponeses do acesso a ela é uma das principias razões da pobreza, da 

violência, do desenvolvimento social e cultural limitado. De acordo com alguns 

autores como Vieira (1992), Rizzotto (2000), Fernandes (2008), a luta por 

Reforma Agrária e outras políticas sociais, no contexto brasileiro, foram 

necessárias e estratégicas para a classe trabalhadora, pois na história nacional, 

de acordo com Rizzotto (2000), salvo em conjunturas específicas, sempre foi 

típico do Estado brasileiro o descaso com as políticas sociais. Isso se deve a 

                                                

36 É uma Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) que determina o confisco de propriedades nas 
quais for flagrado trabalho escravo e seu encaminhamento para fins reforma agrária ou uso 
social. (MST, 2015) 
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face conservadora da burguesia nacional, que combina a cultura 

patriarcal/agrária, o coronelismo e sua racionalização ao conjunto de ideais 

liberais, marcada pelo latifúndio e pelo monopólio da terra, sob a exploração total 

dos trabalhadores(as) em regime de escravidão, mesmo depois de promulgada 

a abolição da escravatura.  

A luta pela terra no contexto do MST, possui um vínculo direto com a luta 

por igualdade material e não tem como fim a política social. O MST hoje tem uma 

expressão relevante e fundamental na luta pela organização dos 

trabalhadores(as). Acreditamos que a principal contradição presente no MST 

não é fazer a luta por Reforma Agrária no campo da política social, e sim, o fato 

do MST, por meio da ocupação, não conseguir romper com o direito de 

propriedade privada, e contraditoriamente reafirmar a pequena propriedade 

rural, não rompendo assim na totalidade, com as relações capitalistas de 

produção. (MARIANO, 2012) 

 A partir da compreensão desse momento histórico, o MST (2014), tem 

afirmado a luta pela Reforma Agrária Popular, como uma estratégia do conjunto 

da sociedade brasileira, para acumular forças. Em fevereiro de 2014, o MST 

realizou o VI Congresso Nacional do MST, celebrando os 30 anos do Movimento 

e atualizando o Programa Agrário. De acordo com MST (2015, p. 05):  

 
Foi um momento de balanço político e organizativo de luta e de 
olhar para frente, analisando nossos desafios no contexto mais 
amplo da classe trabalhadora. Reafirmamos a luta pela terra, 
pela reforma agrária e pelo socialismo, reorganizando nossa 
estratégia em torno da “reforma agrária popular”, a partir da 
análise do cenário de lutas e de nossas possibilidades de 
atuação.  
 

A partir da realização do seu 6º Congresso Nacional, o MST assumiu 

como desafio a luta pela Reforma Agrária Popular, no sentido de representar os 

interesses da população, e não os das empresas. Fazer a luta pela terra na 

atualidade é lutar contra o agronegócio que diminui a produção de alimentos, 

usando as terras para produzir combustíveis à base da cana, mas também, 

ameaça os bens da natureza, esgotando os recursos naturais. Além disso, utiliza 

grandes quantidades de veneno, que permanece na terra e nos alimentos, 

causando doenças nos trabalhadores(as) rurais e urbanos. (MST, 2015) 
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Este modelo de agricultura tornou o Brasil o maior consumidor de 

agrotóxico do mundo, veneno que contamina a terra, o agricultor e alimento que 

chega à cidade, causando câncer, segundo posicionamento do Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão do Ministério da Saúde, 

que tem como missão apoiar este Ministério no desenvolvimento de ações 

integradas para prevenção e controle do câncer. Afirma-se que (INCA, 2014, 

p.2):  

 

Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para 
matar insetos ou plantas no ambiente rural e urbano. No Brasil, 
a venda de agrotóxicos saltou de US$ 2 bilhões para mais de 
US$7 bilhões entre 2001 e 2008, alcançando valores recordes 
de US$ 8,5 bilhões em 20111. Assim, já em 2009, alcançamos 
a indesejável posição de maior consumidor mundial de 
agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 milhão de toneladas, o 
que equivale a um consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola 
por habitante.  

 

Neste sentido, o MST, tem realizado lutas e denúncias contra esse modelo 

de agricultura e definiu no seu VI congresso o lema: Lutar, construir Reforma 

Agrária Popular37. Assim como em outros congressos do MST38, essa palavra 

de ordem representa a síntese do momento político e apresenta o desafio para 

o próximo período, que por tradição transforma o lema do congresso na palavra 

de ordem que acompanha, no período seguinte, as lutas e mobilizações.  

O Movimento aponta para o atual período histórico quatro desafios (MST, 

2015):  a) defender um novo projeto de Reforma Agrária, que seja popular, 

entendendo que a Reforma Agrária  clássica, que apenas  distribui a propriedade 

da terra e integra os camponeses como fornecedores de matéria prima e 

alimentos para a sociedade, não conseguirá fazer mudanças estruturais na 

sociedade; b) construir alianças com outros movimentos camponeses e a classe 

                                                

37 O processo de definição do lema passou um processo de metodológico de debates com toda 
a base do MST, durante o ano de 2013. (MST, 2014a) 

38 De acordo com Fernandes (2012), em 1984, no I Encontro Nacional, o lema foi “Terra não se 
ganha, terra se conquista”. Em seu I congresso, realizado em 1985, o lema aprovado foi “Sem 
reforma agrária não há democracia”. No II congresso, realizado em 1990, o MST aprovou  o lema 
“Ocupar, resistir, produzir”; no III Congresso,  realizado em 1995, o lema aprovado foi " Reforma 
Agrária uma luta de todos"; No IV Congresso em 2000, o MST elegeu o lema “Reforma Agrária. 
Por um Brasil sem latifúndio” e em seu V Congresso, o MST elaborou o lema: “Reforma agrária, 
por justiça social e soberania popular”. 
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trabalhadora urbana para enfrentar a hegemonia do agronegócio, que controla 

os meios de comunicação, os aparatos estatais (legislativo, judiciário, e 

executivo); c) realizar a luta por Reforma Agrária no enfrentamento contra o 

modelo do capital, que concentra a propriedade da terra e os lucros, controla as 

sementes, circulação de produtos e mercadorias, se apropria de recursos 

naturais; d) disputar as terras e territórios, fazer lutas contra o controle das 

sementes, da agroindústria e tecnologias, dos bens da natureza, da 

biodiversidade, das águas e florestas. 

Assim, o Movimento propõe um Programa de Reforma Agrária Popular 

que tem o objetivo de construir uma sociedade, com formas superiores de 

socialização da produção, dos bens da natureza, que contribua com a 

construção do socialismo, que tem como alicerce a socialização da terra, exige 

a execução de políticas de um Estado socialista, período de transição, e será 

resultado de um longo processo de politização, organização e transformações 

culturais junto com os camponeses, ou seja, uma revolução social, condição 

objetivas e subjetivas, as quais não estão na ordem do dia desse período 

histórico.  

O programa de Reforma Agrária Popular é resumido em nove itens, que 

expressam a ideia e o caráter proposto pelo MST. (MST, 2015): democratização 

da terra: garantir acesso à terra a todos os trabalhadores(as) brasileiros(as) para 

morar ou trabalhar; garantir acesso à água como um bem natureza a toda a 

população, impedindo que ela seja mercadoria e garantindo proteção dos 

aquíferos, fontes e saneamento básico;  a organização da produção agrícola 

para a produção de alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro, garantindo 

o princípio da soberania alimentar, livres de agrotóxicos e sementes 

transgênicas, sendo produzidas e comercializadas desde cooperativas e 

agroindústria de camponeses; uma nova matriz tecnológica que mude o modo 

de produzir e distribuir a riqueza na agricultura. Exigir do estado políticas de 

créditos e subsídios, pesquisas e aprendizados tecnológicos voltados para a 

produção agrícola de matriz agroecológica; a industrialização no interior do país, 

promovendo o desenvolvimento equilibrado das regiões, com centros de 

pesquisa, qualificação técnica e profissional dos camponeses e geração de 

renda; uma política agrícola com garantia de preços rentáveis para o agricultor, 

a compra e aquisição de alimentos sem agrotóxicos, bem como crédito rural e 



73 

 

assistência tecnológica para produção de alimentos saudáveis; fortalecer uma 

política de Educação do Campo que garanta acesso à educação a todos os 

camponeses, construindo escolas nas comunidades com bibliotecas, 

laboratórios e quadras esportivas, garantir transporte intra - campo, construir 

universidades públicas no campo, desenvolver um programa massivo de 

alfabetização de jovens e adultos no campo; desenvolvimento da infraestrutura 

social nas comunidades rurais e camponesas, com construção de moradias no 

campo, centros comunitários com povoados, agrovilas, centros esportivos e de 

lazer. Assegurar transporte público e saneamento básico; mudança na natureza 

do Estado e em sua estrutura administrativa, pois, para realizar um programa 

popular de reforma agrária caberá uma estrutura mais democrática e 

desburocratizada, com políticas sociais que beneficiem a classe trabalhadora. 

Para implementar esse programa, o MST entende que será necessário 

fazer lutas e pressões sociais para democratização, mas também ir organizando 

os assentamentos de outras formas societárias com cooperativas, produção 

agroecológica, escolas, dentre outras ações. Dessa forma, compreende que o 

programa de Reforma Agrária Popular visa contribuir ativamente com mudanças 

estruturais necessárias e, ao mesmo tempo, é dialeticamente dependente 

dessas transformações.  

Esse programa se insere na luta da classe trabalhadora para a construção 

de relações sociais de produção, que eliminem a exploração, a concentração da 

propriedade privada, a injustiça e as desigualdades. O horizonte é, pois, o da 

superação do modo de produção capitalista. Os objetivos originários de criação 

do MST, continuam vivos e são alicerces da Reforma Agrária Popular. O conceito 

“popular” busca identificar a ruptura com a ideia de uma Reforma Agrária clássica 

feita nos limites do desenvolvimento capitalista e indica o desafio de um novo 

patamar de forças produtivas e de relações sociais de produção, necessárias 

para um outro padrão de uso e de posse da terra. Trata-se de uma luta e uma 

construção que estão sendo feitas desde já, como resistência ao avanço do 

modelo de agricultura capitalista e como forma de reinserir a Reforma Agrária na 

agenda de luta dos trabalhadores(as). (MST, 2015) 

Evidencia-se que o enfrentamento se refere à hegemonia ideológica do 

agronegócio, que está no conjunto da sociedade; ou seja, um confronto de lógica 

de agricultura (agronegócio x agricultura camponesa) como parte da luta de 
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classe. O que se torna mais complexo e necessário pela ofensiva do agronegócio 

nas escolas públicas, especialmente no campo, para continuar com a hegemonia 

ideológica que subordina educadores(as) e estudantes, com discursos 

aparentemente inovadores.  

A Reforma Agrária Popular não é um programa socialista porque não 

estamos em um contexto revolucionário e as condições para isso ainda não 

estão construídas (MST, 2014a), mas a compreensão é desenvolver a luta 

possível, ainda no âmbito de como se movem as contradições no capitalismo, 

avançar no desenvolvimento teórico e prático dessa nova lógica, participando na 

construção do processo de transformação do modo de produção capitalista, 

desde os desafios de sobrevivência dos trabalhadores(as) Sem Terra.  

No conjunto desse capítulo, evidenciamos que o Estado burguês é 

composto por sociedade civil e política com um conjunto de instituições, que visa 

garantir a dominação da burguesia sobre a classe trabalhadora, que utilizam de 

aparelhos de repressão (exército, polícia, tribunais), leis e ideologia para manter 

sua hegemonia. 

Desde os estudos de Fernandes (1975) constatamos que a revolução 

burguesa no Brasil, não ocorreu com grandes rupturas, ocorreu desde as 

transformações históricas e sociais que levaram à finalização do regime 

escravocrata, porém conserva a propriedade da terra concentrada, bem como 

as relações psicoculturais. Desta forma, a burguesia brasileira emerge, dentro 

da sociedade escravista em decadência, num momento em que o capitalismo 

mundial preparava as condições para adentrar em sua fase monopolista. Ou 

seja, a burguesia brasileira, ascende desde a indústria, mas, não entra em 

confronto com a aristocracia agrária, ela forma uma espécie de oposição dentro 

da ordem ajustando-se à tradição da mudança gradual, baseada em acordos e 

compromissos com o monopólio fundiário. 

Compreendemos que a burguesia brasileira herdou traços da antiga 

oligarquia rural, escravocrata, de formas autoritárias de Estado (ditadura), 

peculiares à história da classe dominante brasileira. Assim sendo, é possível 

compreendermos porque permanece a concentração de terra e porque não 

ocorreu Reforma Agrária no Brasil, até o contexto atual, pois, o latifúndio, está 

umbilicalmente ligada à constituição da burguesia e teve um papel importante no 

financiamento da burguesia industrial em sua ascensão.  
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Por outro lado, houveram contradições no campo brasileiro, desde 

resistência e lutas da classe trabalhadora, que segundo Ianni (1971) se 

constituem em três períodos principais: no primeiro, predomina o escravo; no 

segundo, o lavrador; e no terceiro, o proletário. E em síntese, Ianni (1971,p.128) 

afirma que a história da transformação dos trabalhadores(as) do campo se 

resume:  

 
 [...] escravos (indígenas, negros, mestiços), meeiros, colonos, 
parceiros, assalariados, diaristas e outros. Mas também 
pelourinhos, troncos, emboscadas, invasões de terras, greves, 
prisões e assassinatos políticos. e, houve também romarias, 
santos milagrosos, monges, profetas, cangaceiros, ligas 
camponesas e sindicatos rurais. Esse é o conjunto das 
manifestações de antagonismo, crises e lutas que assinala as 
sucessivas metamorfoses do trabalhador agrícola brasileiro.  

 

A partir dos estudos de Ianni, é possível evidenciar que as contradições 

no  campo brasileiro, hoje expressas no confronto entre agricultura camponesa, 

protagonizada pelo MST e outras organizações camponesas  e o agronegócio, 

modelo de agricultura defendida pela burguesia. E a Reforma Agrária Popular é 

assumida como uma estratégia, contra o modelo de agricultura capitalista, que 

enfrenta a aliança do Estado, com o capital financeiro e as empresas, que propõe 

a redistribuição das terras, fortalecimento de uma economia com agroindústrias 

e cooperativas coletivas. Como parte da estratégia de luta, o MST organiza 

ocupações em latifúndios, criando as Escolas Itinerantes, com um projeto de 

educação que busca a formação de lutadores e construtores, objeto de estudo 

nessa pesquisa.  

A educação é assumida como estratégia dessa disputa, por isso o 

trabalho com a educação no MST, como vemos nos capítulos seguintes,  esteve 

vinculada organicamente à estratégia e luta maior do MST nos diferentes 

períodos.  A educação vista não só como direito (ter acesso à escola), mas 

também como um elemento de disputa de projeto de classe. Por isso, se aponta 

na atualidade o desafio da formulação política e pedagógica, vinculadas a 

estratégias do Movimento, na transformação da forma escolar subserviente ao 

capital, no trabalho cultural contra-hegemônico, na formação de lutadores e 

construtores de uma nova sociedade.  
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Nesse sentido, na construção da Reforma Agrária Popular (MST, 2014a), 

cabe à escola, além da função de formação e desenvolvimento omnilateral do 

ser humano, mais três tarefas a estas ligadas: 1) fazer a crítica à agricultura 

capitalista: mostrando as problemáticas dos usos dos agrotóxicos, pois as 

escolas dos assentamentos precisam se envolver no embate de projeto de 

campo (agricultura camponesa e agronegócio), cada vez mais acirrado. É o 

desafio educativo fundamental, difundir alternativas contrárias ao agronegócio; 

2) retomar a função principal da agricultura que é a produção de alimentos 

saudáveis e ambientalmente sustentáveis, para o conjunto da população e 

dinamizando o território no qual são produzidos. Outras funções somente 

deveriam ser desenvolvidas depois da função principal ter sido realizada. E 

alimentos não devem ser tratados com mercadorias, mas como direito humano 

fundamental, de todas as pessoas em todo o mundo em qualquer tempo. 3) 

Promover o debate da Reforma Agrária Popular, que é o de uma formação dos 

camponeses (novas e velhas gerações) baseada no aproveitamento crítico dos 

saberes e experiências dos antepassados e apropriação ou produção de 

conhecimentos científicos necessários aos desafios de construção de uma lógica 

de agricultura. Essa formação necessita de universalização do acesso à 

educação de nível superior e aos bens culturais produzidos pela humanidade, 

além de uma capacitação técnica-profissional fundamentada no projeto de 

Reforma Agrária popular.  

Por fim, a educação no MST se propõe a intencionalizar, fortalecer e 

acompanhar práticas educativas e experimentações pedagógicas, que firmam 

uma concepção de educação capaz de formar os trabalhadores(as) na 

perspectiva dos novos desafios, reafirmando uma pedagogia comprometida com 

a luta dos trabalhadores(as), educando desde a construção histórica, desde as 

condições objetivas e os desafios da realidade concreta.  

Nos próximos capítulos vamos seguir essa análise, verticalizando na 

experiência das Escolas Itinerantes do Paraná, as quais localizam-se nos 

acampamentos de luta pela Reforma Agrária, compreendendo o projeto de 

educação do MST, aliado à luta do sujeitos Sem Terra. Analisamos o caminho 

percorrido para a elaboração da Proposta Curricular dos Complexos de Estudo, 

bem como o processo de sua construção, seus fundamentos, métodos e práticas 

educativas.  
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CAPÍTULO II - ESCOLA ITINERANTE E O PROJETO 

EDUCATIVO DO MST: ANÁLISE DA PROPOSTA POLÍTICO- 

PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS ITINERANTES DE 2003 A 201139 

 

Neste capítulo, focalizamos a Escola Itinerante do MST, apresentando 

sua trajetória no Paraná e a origem da reflexão acerca da educação no interior 

do movimento relacionado à luta por Reforma Agrária.  

Essa escola tem sua gênese nos primeiros acampamentos, anteriores à 

própria constituição do MST, e origina-se a partir da demanda posta de 

atendimento educacional às crianças e aos jovens e adultos não alfabetizados, 

que compunham os primeiros acampamentos. No final da década de 1970 e 

início da década de 1980, nos diversos espaços de luta pela terra, os 

camponeses e os trabalhadores(as) do campo em luta veem-se imbuídos da 

responsabilidade de discutir e lutar pelo direto à educação dos acampados, 

principalmente das crianças. No entanto só com o passar dos anos essa escola 

adquire o nome de Itinerante, e em 1996 ocorre sua primeira aprovação pelo 

Conselho Estadual de Educação o Rio Grande do Sul- CEE/RS.   

Também, apresentamos como a proposta pedagógica das Escolas 

Itinerantes no Paraná, vem se constituindo desde o ano de 2003, quando teve a 

aprovação para seu funcionamento pelo Conselho Estadual de Educação do 

Paraná. Descrevemos como a mesma, foi implementada e as diversas práticas 

desenvolvidas como tempos educativos, ensino organizado pelos temas 

geradores e a formulação dos Ciclos de Formação Humana.  As perguntas que 

nos guiaram nessa elaboração foram: Como o MST se constituiu no processo de 

luta pela Reforma Agrária Popular e como, nesse processo formulou seu projeto 

de Educação? Como a Escola Itinerante foi forjada nesse processo e com quais 

objetivos? Qual a proposta pedagógica dessa forma de escola e como foi 

construída, particularmente no Paraná, a partir de 2003? Quais os elementos 

que fundamentam e caracterizam essa proposta?  

                                                
39 Este capítulo foi elaborado tendo por base a pesquisa  realizada no Curso de Especialização 
em Educação do Campo, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com o título: O 
experimento curricular dos complexos de Estudo: práticas de auto-organização dos estudantes 
e o trabalho socialmente necessário nas Escolas Itinerantes do Paraná.  
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2.1 A Escola Itinerante e a formulação do projeto educativo do MST 

 

A Escola Itinerante emergiu da luta pelo direito à educação dentro dos 

acampamentos e assentamentos do MST, deriva da negação do direito à escola 

para as crianças Sem Terra, mas também da necessidade de uma escola que 

pudesse acompanhar as famílias Sem Terra40 nos diversos espaços de luta e 

pressões, como ocupações, marchas, ou seja, de uma escola comprometida 

com a luta por Reforma Agrária, com a construção de uma outra forma societária, 

com igualdade e justiça social.   

O MST teve sua origem, em 1979, e desde os primeiros acampamentos, 

desenvolve a luta pelo direito à educação, requerendo o acesso aos 

conhecimentos e bens culturais produzidos socialmente, mas também da escola 

como necessidade da luta, que atue na perspectiva política, como ferramenta de 

formação e desenvolvimento humano pleno. (DALMAGRO, 2010) 

 A Escola Itinerante têm origem nas primeiras experiências de escolas dos 

acampamentos, que existiram e existem nesses espaços  de luta pela terra em 

todo o Brasil. Duas experiências importantes estão na origem dessa escola no 

MST, os acampamentos da Encruzilhada Natalino, em 1978 e a Fazenda Anonni, 

em 1979, ambos localizados no Rio Grande do Sul, os quais foram fundamentais 

para constituição do próprio MST. Esses dois acampamentos decidiram 

organizar uma Escola, em função da preocupação, com as mais de 600 crianças, 

fora da escola nesses espaços, pois, o poder público não garantia o direito à 

escola a quem estava em situação de acampamento e quando isso ocorria, em 

geral, levavam as crianças dos acampamentos para as escolas na sede dos 

municípios. (CAMINI, 2009) 

Essas escolas, foram organizadas voluntariamente e funcionaram debaixo 

de árvores, em barracos de lonas pretas, nas marchas, foi se fazendo escola, 

colada à luta e à organização das famílias. Foram o início do exercício de uma 

escola diferente, na qual os educadores(as) buscaram inspiração na forma de 

organização do acampamento, exercitando assim, uma escola com gestão 

                                                

40Sem Terra com letras maiúsculas é o nome dado ao sujeito constituído pelas lutas do MST. 
Sem-terra com hífen é substantivo de dois gêneros e dois números, designação sociopolítica de 
individuo do meio rural sem propriedade e sem trabalho (LUFT, 1998, p.601). 
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participativa, na qual as crianças eram envolvidas no processo de decisões da 

vida escolar, no trabalho coletivo, como preparação da alimentação escolar, na 

limpeza, na produção de vegetais, entre outros. Em relação ao ensino, 

priorizava-se os conteúdos colados à vida e à luta dos acampamentos.(CAMINI, 

2009) 

Assim, se construiu a Escola do Acampamento, que mais tarde seria 

oficializada como Escola Itinerante. É importante analisarmos que antes de ser 

uma proposta pedagógica de escola, ela foi construída desde a prática e a busca 

de fazer uma escola, sintonizada com a necessidade da luta e a organização 

coletiva dos trabalhadores(as). De acordo com Dalmagro (2010), desde as 

experiências de escolas nos acampamentos o MST passa a conceber uma 

proposta pedagógica de escola integrada à luta do movimento e seus objetivos 

estratégicos, envolvendo a escola na contribuição para o avanço da luta pela 

Reforma Agrária.  

Camini (2009), reconhece a sabedoria e intento do Movimento, ao 

envolver as famílias na busca pelo acesso à escola, cria uma forma de escola, 

com jeito e a cara da luta dos Sem Terra, que se move quando o acampamento 

precisa mudar de lugar, que acompanha o itinerário, educando, ensinando. 

Assim, é possível constatar a capacidade que a classe trabalhadora tem quando 

está organizada para buscar solução para os problemas, mas também pensar 

uma educação desde os seus interesses.  

A partir dessas várias experiências de escolas nos acampamentos e 

assentamento, em 1987, foi realizado o 1º Encontro Nacional de Educação41, 

que decidiu criar o Setor de Educação do MST, articulando a organização nos 

estados e a nível nacional. O setor foi criado tendo como principal tarefa a luta 

pela construção de escolas nos acampamentos e assentamento, mas, também 

de pensar o tipo de ensino a desenvolver nessas escolas, que deveria de ser 

diferente, considerando as necessidades concretas da luta do MST. 

(MORISSAWA, 2001) 

                                                

41 Este encontro foi realizado em São Mateus, no Espírito Santo, com a participação de sete 
Estados nos quais o MST estava se organizando. O debate principal se deu em torno da 
implantação de escolas de 1ª a 4ª séries e do projeto destas escolas: “O que se pretende com 
as escolas dos assentamentos?” e “Como deve ser uma escola de assentamento?”. O resultado 
deste evento estava relacionado também ao 4º Encontro Nacional do Movimento Sem Terra 
realizado no início daquele ano (MORISSAWA, 2001). 
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 Dessa forma, o Setor de Educação, além de ser responsável pela 

articulação das lutas pelo direito à educação (ocupações de prefeitura, secretaria 

de Estado da educação, audiências, mobilizações), pela sua composição ser de 

educadores(as) e lideranças, também passou a desenvolver formulações 

políticas e pedagógicas, que foram se consolidando com um projeto de educação 

para as áreas de Reforma Agrária em âmbito nacional (CALDART; KOLLING, 

1997). 

Com o tempo, as tarefas do Setor de educação foram se ampliando para 

além das escolas de 1º grau dos assentamentos e escolas (legais ou não) dos 

acampamentos, passando a organizar turmas de alfabetização e pós-

alfabetização de jovens e adultos nos acampamentos e assentamentos. 

Posteriormente inclui-se a preocupação com a educação infantil (0 a 6 anos) nas 

famílias, nas creches, nas pré-escolas; escolarização da militância em cursos 

supletivos ou em cursos alternativos de 1º, 2º e 3º graus; cursos de formação de 

educadores(as) (magistério e superior), formação continuada de educadores(as) 

infantis, de outros formadores. (MST, 1996) 

A tarefa que o Setor de Educação desenvolve no MST, na atualidade é 

conscientizar e organizar a luta pelo direito à educação, propor e desenvolver 

novas práticas educativas, mas, também refletir e sistematizar um projeto de 

educação em consonância com os objetivos e com a luta da classe trabalhadora, 

ou seja, um movimento dialético de pensar a escola em relação à luta pela 

Reforma Agrária, no contexto brasileiro, na busca de propor objetivos formativos 

para a escola, desde as experiências de organização e a luta do MST que  está  

fora e para além da escola. (MARIANO, 2015) 

De acordo com Dalmagro (2010),  até 1991, o MST formulou três objetivos 

para a escola: o primeiro foi a preparação para o trabalho no campo, indicando 

que a escola devia ter práticas de trabalho agrícola e criação de animais; o 

segundo remete-se a garantia do acesso ao conhecimento científico da 

realidade, apontando a necessidade de ensinar conteúdos socialmente úteis; e 

o terceiro consiste na formação de militante, ou seja, tem por objetivo contribuir 

à formação de lideranças que saibam organizar cooperativas,  sindicatos, dentre 

outros.  

Caldart (2015), afirma que o processo de construção da proposta 

pedagógica do MST, iniciou no final da década de 1980, e o que queremos com 
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a escola de assentamento foi a questão impulsionadora da proposta de escola 

do MST. O debate não focou direto nos objetivos da escola, mas teve como 

premissa, os objetivos de formação dos sujeitos Sem Terra que integravam os 

acampamentos e assentamentos. Essa atitude trouxe para centralidade da 

proposta de educação do MST a busca de uma educação para formação 

omnilateral42, e também a formação dos continuadores da luta pela terra e pela 

Reforma Agrária, exigindo que a escola formasse lutadores e construtores de 

uma nova sociedade. 

. Nesse percurso, segundo Caldart (2015) é possível identificar três fontes 

teóricas43 principais, nas formulações pedagógicas do MST, sendo elas: 

Pedagogia Socialista, Pedagogia do Oprimido e o próprio Movimento, as quais 

remontam os caminhos traçados no exercício de uma transformação radical da 

escola, enquanto instituição formatada pela sociedade capitalista.  

O caminho percorrido pelo Setor de Educação do MST, no processo de 

construção da proposta de educação, teve como percurso, a luta pelo direito à 

educação nos acampamentos, com ações de pressões ao poder municipal para  

conquistas de escolas públicas nos acampamentos e o desenvolvimento de 

experiências de escolas, tendo as educadoras, mulheres como protagonistas de 

uma nova pedagogia, ou seja, experimentando outras formas de organizar a 

escola, nos acampamentos de luta pela terra, dentro das ocupações de grandes 

latifúndios, inspirado principalmente pela a forma de organização do próprio  

Movimento e das experiências que foram sendo realizadas, como também 

estudos e discussões com outras experiências  educativas protagonizadas pelos 

trabalhadores(as). Desta forma, o MST teve contato com as experiências de 

                                                

42 Em Manacorda, a omnilateralidade é definida como um conjunto ou totalidade de capacidades 
humanas que podem ser desenvolvidas sob um novo patamar de vida social. Opõem-se à 
unilateralidade, ou o desenvolvimento em única direção, decorrente do modo de produção 
capitalista que exige capacidades limitadas, na propriedade privada se condensa a criação do 
trabalho humano alienado. Superar esta lógica exige uma ruptura ampla e radical que atinja uma 
gama muito variada de aspectos da formação do ser social, e, perpassa a superação entre o 
trabalho manual e intelectual. “Na revolução proletária, uma totalidade das forças produtivas, 
desenvolvida no modo histórico da divisão do trabalho e da propriedade privada, torna-se 
subsumida por cada indivíduo e a propriedade por todos” (MANACORDA, 2007, p. 88), de onde 
emerge a possibilidade do desenvolvimento múltiplo e integral 

43 Fontes/vertentes teóricas, são o conjunto de teoria e a prática pedagógica que foram 
desenvolvidas e sistematizadas desde a luta e perspectivas de organizações da classe 
trabalhadora como: Revolução Russa 1917, Revolução Cubana 1959, Educação Popular - Brasil 
1970 que foram referencias e são base no processo de construção da proposta pedagógica do 
MST. (CALDART, 2015) 
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Educação Popular, nos anos 1980 que consistia em um método de educação 

que valoriza os saberes, experiências populares e suas realidades culturais 

ligadas aos movimentos populares urbanas. Esse contato trouxe reflexões 

importantes principalmente de críticas a escola capitalista, mas, também de 

como as experiências organizativas dos trabalhadores(as) podem ser referência 

para outra forma de educação. 

No final da década de 1980, conforme Caldart (2015), a partir de 

referências de leituras trazidas por alguns educadores(as) que passaram a 

integrar o recém criado setor de educação do MST, decidiu-se fazer alguns 

estudos da pedagogia socialista. Essa é considerada a primeira fonte principal 

de formulação pedagógica sobre a escola, na época focada especialmente nas 

práticas dos pedagogos do início da Revolução Russa de 1917, tendo como 

referência a  leitura da obra de Pistrak44 intitulada “Fundamentos da Escola do 

Trabalho”. 

Na década seguinte, anos 1990, foram realizadas algumas incursões nas 

experiências educativas da Revolução Cubana, a partir de 1959. Dos círculos 

infantis cubanos veio a inspiração para criação das cirandas infantis no MST, 

espaço de educação das crianças de 0 a 12 anos, existentes nos vários espaços 

de lutas do MST: acampamentos, marchas, encontros, manifestação. Nesse 

momento, houve um conhecimento in loco de algumas escolas cubanas, que 

ajudaram a aprofundar a convicção de organizar a escola como um lugar de 

formação humana e não apenas de instrução, também valorizando os 

conhecimentos científicos como dimensão da formação das novas gerações. 

(CALDART, 2015) 

                                                

44 Como fonte da pedagogia socialista os educadores(as) do  MST atualmente, tem estudado 
quatro autores Russos: 1) Moisey Pistrak (1888-1940) foi um pedagogo socialista que viveu na 
Rússia influenciou as ideias pedagógicas do período pós- revolução russa de 1917. Pouco se 
sabe de sua vida. O livro mais conhecido do autor é “Fundamentos da Escola do Trabalho” escrito 
em 1924, que é a forte referência da pedagogia socialista da República Soviética; 2) Anton 
Makarenko, (1888-1939) pedagogo, escritor ucraniano, acreditava na organização da escola 
como coletividade: sua maior experiência educativa foi uma escola chamada Colônia Gorki. Aí 
se desafiou a reeducar meninos e meninas órfãos e marginalizados para assumir o comando de 
suas próprias vidas na sociedade socialista; 3) Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934)  um 
psicólogo Russo, pensador importante foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento 
intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida; 4) Viktor 
N. Shulgin (1894-19650) Educador e escritor, membro do Conselho de Deputados da cidade de 
Ryazan e do Comitê Executivo e comissário provincial das Finanças e da Educação de Ryazan. 
Trabalhou na Seção Científico Pedagógica do Conselho Científico Estatal (GUS) entre 1921 e 
1931, presidida por N.K. Krupskaia. (MARIANO, 2015) 
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Uma segunda fonte, na formulação da proposta de educação no MST foi 

a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e seus desdobramentos em 

determinadas práticas e reflexões da educação popular. Para o Movimento de 

formulação pedagógica, explica Caldart (2015), essa fonte forneceu elementos 

críticos à própria forma de escola capitalista baseada em uma concepção 

“bancária” de educação, e a necessidade de valorização da realidade, das 

experiências organizativas vividas pelos sujeitos Sem Terra, no trabalho 

educativo. A autora também afirmou que talvez a maior inspiração tenha sido 

encontrar argumentos para uma postura, ao mesmo tempo altiva e humilde, na 

construção de uma pedagogia, tendo como pressuposto a ideia do necessário 

protagonismo dos trabalhadores(as), do povo, nos processos de transformação 

social, ou seja, a percepção foi de construir o projeto educativo, dialogando e 

aprendendo com outras experiências históricas de trabalhadores(as), em 

conexão com a luta e protagonismo atual do campesino brasileiro.  

Desde a reflexão da pedagogia do oprimido, que possibilitou chegar a 

formulação da Pedagogia do MST, que é a terceira fonte, que derivou da 

compreensão que a pedagogia não é para o oprimido, mas sim do oprimido; não 

é para o MST e sim do MST (CALDART, 2015). Essa mesma reflexão trouxe 

para a política de Educação do Campo, a formulação que não é uma educação 

para os trabalhadores(as) camponeses(as) e sim dos camponeses(as). 

(CALDART, 2015) 

O Movimento é concebido como terceira, porque foram as fontes 

anteriores que ajudaram a percebê-la dessa maneira. De acordo com Caldart 

(2015), as educadoras e educadores(as) começaram a buscar no jeito e formato 

da organização no MST, nos espaços de participação democrática, na divisão 

de tarefas, no trabalho coletivo, que educam os Sem Terra, como sujeitos 

coletivos e protagonista  da história, que se organiza em comunidade no campo 

com formas de vivência e trabalho coletivo, com valores de solidariedade e 

humanidade.  

Ao analisar a forma de organização do MST, os educadores e educadoras 

foram extraindo elementos para compor uma pedagogia que pudesse dar conta 

das finalidades educativas discutidas pelo Movimento para escolas vinculadas à 

sua luta, ao seu projeto. Aos poucos, desde estudos, reflexões coletivas e 

experimentações de uma outra forma de escola, foi ficando mais clara a 
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articulação entre o sentido amplo de educação forjado nas lutas do MST e a 

possibilidade de fazer uma outra forma educativa escolar. 

Neste percurso, o Movimento foi coletivamente compreendendo a 

necessidade de ocupar os latifúndios, como também ocupar a escola pública no 

sentido de sua apropriação pela classe trabalhadora. O que quer dizer, ancorar 

seu trabalho de educação em um projeto formativo que almeja a construção do 

projeto histórico dessa classe. E na prática, esse processo e desafio tem sido 

identificado como implementação da “pedagogia do MST”, ou mais amplamente, 

da Pedagogia do Movimento, que não deve ser entendida como uma concepção 

particular de educação e de escola ou uma tentativa de criar uma nova corrente 

teórica da pedagogia, mas sim como um jeito de trabalhar com diferentes 

práticas e teorias de educação construídas historicamente, desde os interesses 

sociais e políticos dos trabalhadores(as), que tem a dinâmica do Movimento 

(suas questões, contradições, necessidades formativas da luta e do trabalho) 

como referência para construir sínteses próprias de concepção, igualmente 

históricas, em movimento. (CALDART, 2015) 

Em sua pedagogia, o MST entende a educação como processo de 

formação humana, desta forma a educação precisa ser pensada/realizada desde 

conexões fundamentais na constituição histórica do ser humano: vida produtiva 

(trabalho na produção das condições materiais de existência), luta social, 

organização coletiva, cultura, história. Isso quer dizer que assume uma visão 

materialista45 de educação, contrapondo-se a uma constante no pensamento 

educacional que é a visão idealista, que crê que as pessoas se educam nas 

ideias, pelas ideias e para as ideias (consciência abstrata), que se desdobra 

numa pedagogia da palavra.  

A Pedagogia do MST (CALDART, 2004), expressa uma combinação de 

várias matrizes46 pedagógicas, já construídas na história da formação humana, 

                                                

45 O materialismo é uma concepção filosófica que compreende que as relações sociais de 
produção são construídas a partir das condições materiais existentes. É o entendimento dessas 
condições que permite a compreensão de todas as questões humanas.  Ou seja,  as explicações 
para as questões postas na sociedade devem ser buscadas na práxis material dos homens, por 
isso, toma a produção da vida material como ponto de partida: “Indivíduos produzindo em 
sociedade – portanto uma produção de indivíduos socialmente determinada, este é, 
naturalmente, o ponto de partida” (MARX, 1983, p. 201).  

46De acordo com Caldart (2004) as matrizes pedagógicas são a materialização de um modo de 
produção da formação humana que tem o movimento como princípio educativo, a luta social 
como base conformadora deste movimento educativo, e a pedagogia da história como cimento 
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sendo elas: pedagogia do trabalho, pedagogia da luta social, pedagogia da 

organização coletiva, a pedagogia da cultura, e a pedagogia da história, matrizes 

que complementam, ou seja estão na e são a vida. 

O projeto educativo do MST, está sistematizado num conjunto de 

materiais que vem sendo elaborados desde 1990, pelo o Setor de Educação do 

MST, partindo das várias experiências e práticas educativas47 nos 

acampamentos e assentamentos, já descritas anteriormente, e compõem uma 

série de documentos e cadernos48 que dão corpo à proposta político-

pedagógica49 do MST. 

Em síntese, evidenciamos desde as sistematizações dos cadernos de 

educação, que o projeto educativo do MST, busca a formação e desenvolvimento 

pleno do ser humano, das diversas capacidades, o desenvolvimento omnilateral 

e propõe uma nova forma escolar, que tem como base as teorias educacionais 

anteriormente apresentadas, que enfatiza três aspectos: a) uma estrutura 

organizativa, que envolva todos no processo de decisão, com gestão 

democrática, auto-organização dos estudantes, coletivos pedagógicos, direção 

coletiva e divisão de tarefas; b) a organização de ambiente educativo, entende 

que a escola toda educa, dessa forma propõe a organização de tempos 

educativos como aula, trabalho, oficina, esporte/lazer, estudo, reuniões. E a 

                                                
principal que vai interligando as diversas dimensões deste movimento. E ainda, enquanto sujeito 
pedagógico o MST não cria uma nova pedagogia, mas inventa um novo jeito de lidar com as 
pedagogias já construídas na história da formação humana. Em outras palavras, a Pedagogia 
do Movimento põe em movimento a própria pedagogia, mobilizando e incorporando em sua 
dinâmica diversas e combinadas matrizes pedagógicas. Tal como na lavração que seus sujeitos 
fazem da terra, o MST ao fazer a formação humana revolve, mistura e transforma diferentes 
componentes educativos, produzindo uma síntese pedagógica que não é original, mas também 
não é igual a qualquer pedagogia já proposta, se tomada em si mesma, exatamente porque a 
sua referência de sentido está no Movimento. (CALDART, 2004) 

47Em 1989 foi criada a Fundação de Desenvolvimento Educação e Pesquisa da Região de 
Celeiro (FUNDEP). Em 1990 teve início a I Turma de Magistério, voltada para a formação das 
educadoras e educadores(as) das escolas de assentamentos. Em 1991 foi lançado o Projeto de 
Educação de Jovens e Adultos – EJA. Em 1995 foi criado o Instituto Técnico de Capacitação e 
Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA). Em 1996 a Escola Itinerante do MST foi aprovada pelo 
Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Em 1997 foi realizado o I Encontro 
Nacional de Educadores(as) da Reforma Agrária (ENERA). Em 1998 teve início a I Turma de 
Pedagogia da Terra do Brasil. (MST, 2005) 

48 Tais documentos encontram-se reunidos no Caderno de Educação Nº 13, edição especial: 
‘Dossiê – MST Escola: Documentos e Estudos 1990 – 2001’(MST, 2005), organizado e publicado 
pelo Setor de Educação do MST. (MARIANO, 2015) 

49 Em 1996, o Setor de Educação do MST publicou o Caderno de Educação nº 08: ‘Princípios da 
educação no MST’ (MST, 1996), no qual apresenta a sistematização de sua concepção 
pedagógica. (MARIANO, 2015) 
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organização de espaços educativos: horta, jardim, oficinas, laboratórios, sala de 

leitura, espaços de convivências coletivos, entre outros; c) o trabalho como 

princípio educativo, que na escola, pode ocorrer nos chamados autosserviço, 

mas também fora da escola realizando em conjunto com a comunidade, 

objetivando a formação pelo e para o trabalho. (MST, 2005) 

A Escola Itinerante, é um espaço criado pelo MST que a partir de lutas e 

mobilizações, protagonizada inicialmente pelos Sem Terra gaúchos, foi 

reconhecida pelo órgãos normativos escolares, em 1996. Além do Rio Grande 

do Sul, também outros estados conseguiram oficializar as Escolas Itinerantes, 

Paraná (2003), Santa Catarina (2004), Goiás (2005), Alagoas (2005) e Piauí 

(2008). Atualmente, no Rio Grande do Sul, as Escolas Itinerantes não funcionam 

mais, em função do fechamento determinado pelo Ministério Público do referido 

estado, que junto com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, em 2010, 

perseguiram e criminalizaram os(as) educadores(as) vinculados a essas 

escolas.  

A seguir nos detemos a entender o processo de legalização da Escola 

Itinerante no Rio Grande do Sul e Paraná, bem como suas propostas 

pedagógicas e como o Ministério Público gaúcho, perseguiu essa configuração 

de escola. Atualmente, a Escola Itinerante segue em funcionando somente no 

Estado do Paraná, pois, nos demais estados de Alagoas, Goiás, Piauí, Santa 

Catarina não funcionam, em função das problemáticas da desobrigação de 

responsabilidade pela manutenção por parte do Estado.  

 

2.2 A Escola Itinerante no Rio Grande do Sul  

  

Assim como os acampamentos do MST, a Escola Itinerante teve início no 

Rio Grande do Sul, e foi reconhecida legalmente, em 19 de Novembro de 1996, 

pelo Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Conforme Camini 

(2009, p.112):  

 

Até 1996, nenhuma escola de acampamento foi reconhecida pelo 
poder público que se manteve inerte frente ao número de crianças e 
adolescentes fora da sala de aula, ignorando a realidade das áreas de 
conflitos, não obstante as constantes mobilizações e pressões. 
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A primeira experiência de Escola Itinerante, segundo Camini (2009) foi na 

Encruzilhada Natalino, onde houve um acampamento à beira da estrada, com 

600 famílias, e se construiu a primeira escola em acampamento, que foi 

legalizada em abril de 1984, no Assentamento Nova Ronda Alta. A luta pelo 

reconhecimento foi longa, um percurso de 11 anos, conquistando em 1996 a 

legalização das escolas nos acampamentos, um reconhecimento do governo 

gaúcho e o Conselho Estadual de Educação. 

O processo de luta foi em intenso e,  em setembro de 1995, durante a 

preparação das crianças e adolescentes para o II Congresso Infanto-Juvenil do 

MST/RS, após as crianças conhecerem e estudarem o ECA - Estatuto da 

Criança e do Adolescente - surgiu uma nova consciência: a de que as crianças 

nos acampamentos também têm direito à escola, levando o conjunto das famílias 

Sem Terra a se perguntarem por que as crianças acampadas deveriam ficar 

esperando para ter esse direito, só depois de assentados. (MST, 1999) 

Durante a realização do II Congresso Infanto-Juvenil, em 11 e 12 de 

outubro de 1995, foi realizada uma manifestação e uma audiência na Secretaria 

de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, quando as crianças Sem Terra 

apresentaram suas reivindicações, entre as quais estava a legalização da escola 

no acampamento, além de pedirem providências por parte do Governo Gaúcho 

para que essa proposta fosse encaminhada ao Conselho Estadual de Educação 

– CEE/RS. (MST, 1999) 

No dia 8 de outubro de 1996, aconteceu uma reunião entre o Setor de 

Educação do MST, Secretaria de Estado da Educação e o Conselho Estadual 

de Educação para esclarecimento sobre o funcionamento da escola que o MST 

estava reivindicando, que era a Escola Itinerante, e que já estava em 

funcionamento nos acampamentos, mas que ainda não era legalizada. O 

processo estava em tramitação tanto na Secretaria de Educação como no 

Conselho de Educação, mas a burocracia e má vontade política impedia a sua 

aprovação. Esta situação levou os acampamentos a tomar uma atitude e se 

mobilizaram para pressionar, como é relatado no Caderno de Educação do MST 

(MST, 1998, p.13): 

 

Os acampamentos estavam acompanhando o processo e em 19 

de novembro de 1996 ocorreu a apreciação da proposta da 

Escola Itinerante pelo CEE. Oitenta crianças e alguns pais e 
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professores do acampamento “Palmeirão” de Júlio Castilho 

viajaram a Porto Alegre, na madrugada do dia 19 de novembro 

para pressionar a aprovação da sua escola. Ao chegarem ao 

Prédio, onde funciona o CEE, foram barrados pelos guardas. 

Diante dessa atitude uma educadora que estava com as 

crianças disse: “não se preocupe, essas crianças não vão 

ocupar este prédio, e nem querem a escola aqui, elas querem lá 

no acampamento. Vieram apenas buscar a aprovação de um 

direito seu, de poder estudar. Liberadas, as crianças subiram 

rapidamente os elevadores até o 7ª andar, carregando 

bandeiras, faixas, cartazes. Sentadas no chão, sob o olhar 

curioso e atento dos presentes, ouviram atentamente o relato da 

experiência a ser votada e, para alegria de todos, houve a 

aprovação, por unanimidade do funcionamento da escola em 

caráter de experiência por dois anos”. 

 

A partir daquele ato, as crianças retornaram aos acampamentos com a 

certeza da aprovação da Escola Itinerante conquistada por eles. A notícia 

circulou na imprensa, no acampamento, no conjunto do MST. Isso levou à 

constatação de que a Escola Itinerante, assim como dos assentamentos, só 

existe em consequência da luta, da pressão, conforme registra Camini (2005, 

p.4):  

 

As discussões dentro dos acampamentos prosseguiram e a 

primeira Oficina Pedagógica de formação e capacitação dos 

educadores aconteceu de 05 a 08 de março de 1997. Só no dia 

3 de abril de 1997 ocorreu o início oficial das aulas no 

acampamento Palmeirão em Júlio de Castilho.  

 

A forma de organização dos anos escolares, foi em etapas, sendo cinco 

etapas que corresponderiam aos cinco primeiros anos da Educação 

Fundamental, buscou-se organizar em etapas com intuito dos(as) 

educandos(as) permanecerem o tempo necessário na etapa para adquirir 

conhecimentos, atenção, capacidade de reflexão, podendo ele mudar de etapa 

quando atingisse as metas estabelecidas para a mesma, ou seja, especialmente 

os estudantes que vinham com uma trajetória escolar de muitas reprovações e 

estavam com idade/ano escolar em defasagem,   se atingisse os conhecimentos, 

as metas, podia avançar para etapa seguinte, no meio de um ano letivo. 

(MST,1999) 

Outra aspecto da organização pedagógica da Escola, eram as oficinas 
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que os estudantes frequentavam, 3 a 4 vezes por semana, no contra-turno, 

voltadas a aprender outros conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

multilateral do ser humano. Essas oficinas eram de violão, canto, esportes, 

brincadeiras e outras atividades.  O método de ensino, no tempo aula, focava na 

metodologia dos temas geradores, que os educadores(as) extraíam da realidade 

do acampamento e planejavam os conteúdos relacionados com o tema.  (MST, 

1999) 

A avaliação era diagnóstica, feita por meio de registro do desenvolvimento 

dos estudantes e sistematizadas em pareceres descritivos.  Outra marca dessa 

proposta foi a organização em tempos educativos, além do tempo aula e oficina, 

havia tempo leitura, trabalho prático (limpeza da sala de aula, plantio na horta, 

jardim da escola), tempo cultura e mística. (MST,1999) 

Essa forma de Escola Itinerante, no Rio Grande do Sul, resistiu durante 

15 anos, seu fechamento ocorreu devido a perseguições do Governo da Yeda 

Crusius (PSDB). Em 10 de fevereiro de 2009, as escolas foram fechadas por 

determinação do MPE- Ministério Público Estadual e o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul, num amplo processo de criminalização do Movimento, com 

base em um Termo de Ajuste de Conduta – TAC. 

 

O Termo de Ajuste de Conduta foi elaborado pelo procurador de 

Justiça do Ministério Público Estadual Gilberto Thums com base 

no relatório elaborado pelos promotores Luciano de Faria Brasil 

e Fábio Roque Sbardeloto, onde a intervenção nas escolas 

itinerantes foi sugerida, a referência básica é a revista VEJA que 

compara as escolas do movimento aos Madraçais do Islã e as 

acusa de ensinar as crianças a "defender o socialismo" e 

"desenvolver a consciência revolucionária". Os promotores 

afirmam que o objetivo da intervenção nas escolas é "colocar as 

crianças e adolescentes que residem nos acampamentos a 

salvo da ideologização agressiva" (fls. 79) in (MARIANO, 2011, 

p.19). 

 

 

Porém, mesmo com o fechamento, as Escolas Itinerantes permaneceram 

funcionando no ano de 2009, sem o reconhecimento do Estado, no entanto, no 

ano subsequente, passaram a não mais existir, pois, a política daquele estado, 

não possibilitava a criação de novas Escolas Itinerantes nos acampamentos, 

situação essa que permanece até o momento atual. 
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2.3 A História da Escola Itinerante no Paraná  

 

No Estado do Paraná, a Escola Itinerante teve o reconhecimento legal em 

2003, resultado de mobilizações e pressões ao poder público50. De acordo com 

Mariano(2014), nesse período haviam 14.000 famílias acampadas no estado, e 

muitas crianças que estavam sem escola. Na jornada de lutas, em abril de 2003, 

reunindo em média cinco mil integrantes do MST, acampados em Curitiba, além 

de terem na pauta de reivindicação o assentamento de todas as famílias, 

reivindicavam a escola para os acampamentos. 

Iniciava o mandato do Governo Requião51, que acolheu as reivindicações 

das famílias Sem Terra, determinando que a Secretaria de Estado de Educação  

resolvesse a problemática de acesso à educação nos acampamentos, abrindo 

possibilidade para a efetivação deste tipo de política social52. (MARIANO, 2015) 

Nas duas gestões do governo Jaime Lerner (1994-2002), havia a 

reivindicação do direito à escola nos acampamentos, porém o mesmo, se 

recusava a receber e atender as reivindicações do MST, ao contrário, nos oito 

anos de suas gestões utilizou os instrumentos de coerção do Estado (polícia, 

judiciário, meio de comunicação), na busca de destruir o MST, realizava 

despejos de acampamentos, prisões de lideranças e assassinatos53.  

                                                

50 Segundo Mariano (2008, p.33), na medida em que o MST pressiona os governos pela 
legalização da Escola Itinerante, obriga o Estado a reconhecer, bem como a deliberar uma 
política social, passando a fazer parte de suas ações governamentais, ou seja, ela é fruto da 
pressão que os trabalhadores(as) fazem ao governo, ao Estado. 

51 O Governo Requião assume uma postura de gestão popular conforme afirmou em seu discurso 
no dia 1ª de Janeiro de 2007: “um governo do lado do povo, não de centro esquerda, somos sim 
um governo de esquerda. Somos de esquerda porque ser de esquerda é ser solidário fraterno e 
humano” (REQUIÃO, 2007, p.26). 

52 Para VIEIRA (1992) na composição do termo política social – “política” não assume no sentido 
estrito de atividade ou práxis humana ligada ao exercício de poder, mas se relaciona à estratégia 
de governo que se compõem de plano, projetos, programas e documentos, onde é possível 
identificar diretrizes relativas às áreas em questão. 

53Durante a era Lerner foram realizados mais de 130 despejos de famílias Sem Terra, foram 
presos mais de 470 trabalhadores(as) rurais. Em 1998 foram assassinados 8 trabalhadores(as) 
em conflito no Estado, 2 em 1999 e 2 em 2000. Em 2001 foi assassinado o trabalhador rural 
assentado Antônio Tavares Pereira pela Polícia Militar do Estado quando se dirigia à capital para 
se somar a uma manifestação em protesto ao violento despejo contra o acampamento do MST 
no Centro Cívico. A morte de Antonio Tavares repercutiu internacionalmente e Lerner passou a 
ser chamado de o ‘arquiteto da violência’ numa referência a sua fama de urbanista e arquiteto.  
(CPT, 2006) 



91 

 

Em 2003, com a mudança de gestão governamental, mas também com o 

aumento da força e capacidade de luta do MST, com a organização de mais de 

70 acampamentos, espalhados pelo Paraná, condição essa que tencionou o 

governo a aprovar esse formato de escola, para os acampamentos, dado o 

acúmulo da experiência da Escola Itinerante no Rio Grande do Sul. A 

reivindicação não foi apenas do direito à escola, mas também da construção de 

um projeto específico de escola para esta realidade.  (MARIANO, 2015) 

Nesse período, a equipe responsável pela criação da Escola Itinerante foi 

a recém criada Coordenação da Educação do Campo- CEC na Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná (SEED), que teve como uma de suas 

responsabilidades a institucionalização da Proposta Pedagógica da Escola 

Itinerante, construída em conjunto com o Setor de Educação do MST/PR. 

Segundo Camini (2009), para construção dessa Proposta Pedagógica, a  

referência foi a experiência do Rio Grande do Sul. Para isso, membros da 

Coordenação de Educação do Campo, representante do Setor de Educação do 

MST/PR, e a diretora do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, realizaram uma 

visita in loco, para conhecer as experiências do Rio Grande do Sul. Essa  equipe 

visitou o Instituto Josué de Castro (Veranópolis/RS) e foi conhecer a Escola 

base, das Escolas Itinerantes do Rio Grande do Sul, a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Nova Sociedade, no Assentamento Itapuí, município de 

Nova Santa Rita. Também conheceram a Escola Itinerante no Acampamento 

Arroyo dos Ratos.  

Além das experiências do Rio Grande do Sul, também foram consideradas 

as experiências diversas de escola em acampamento anteriormente existentes 

no Paraná. De acordo com Sapelli (2013), duas experiências podem ser 

destacadas:  uma, realizada em 1999, quando foi instalado um acampamento 

em frente ao Palácio do Iguaçu, em Curitiba/PR, em protesto às políticas do 

Governo Jaime Lerner em relação à Reforma Agrária. Naquela ocasião,  foi 

organizada uma escola que funcionou durante 14 dias, a qual foi chamada  de 

Escola Itinerante Paulo Freire e a outra experiência, refere-se a Escola que 

funcionou no Acampamento do Buraco, no processo de ocupação da Fazenda 

Pinhal Ralo, em 1996.  

No processo de construção da Proposta Pedagógica das Escolas 

Itinerantes, anteriormente a sua legalização, conforme Sapelli (2013), foram 
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realizadas onze reuniões com diferentes departamentos da SEED/PR para 

discutir a criação das mesmas. Com a proposta pedagógica pronta, foi 

encaminhada, em agosto de 2003, ao Conselho Estadual de Educação do 

Paraná CEE/PR, que aprovou em 08 de dezembro de 2003, como escola pública 

estadual, inicialmente por dois anos e com uma ressalva de que os 

educadores(as) leigos deveriam estar fazendo formação profissional.  

Antes da aprovação, já se encontravam em funcionamento quatro Escolas 

Itinerantes. Segundo Bahniuk (2015), a Escola Itinerante Antônio Tavares, no 

acampamento 2° Conquista, no município de Espigão Alto do Iguaçu; Escola 

Itinerante Paulo Freire, no acampamento 1° de maio, em General Carneiro 

(ambas funcionavam como extensões de escolas municipais); e a Escola 

Itinerante Chico Mendes, acampamento José Abílio dos Santos; e a Escola 

Itinerante Zumbi dos Palmares, acampamento Dorcelina Folador, município de 

Cascavel, as duas últimas funcionavam sem reconhecimento.  

Pela necessidade de fortalecer a luta pela legalização da Escola Itinerante, 

mas também para qualificar as práticas em funcionamento, o Setor de Educação 

do MST realizou o primeiro curso de formação de educadores(as) das Escolas 

Itinerantes, na data de 29 de setembro a 03 de outubro 2003, no acampamento 

“10 de Maio”, em Quedas do Iguaçu, com a participação de 70 educadores(as) 

que atuavam  voluntários/as nessas escolas. 

Uma outra estratégia de luta para aprovação da Escola Itinerante, foi a 

realização de um ato de inauguração “oficial” da Escola Itinerante, no dia 30 de 

agosto de 2003, no acampamento José Abílio dos Santos, em Quedas do Iguaçu  

realizado antes da autorização oficial de funcionamento pelo CEE/PR, contando 

com a presença do Secretário de Estado da Educação Maurício Requião, 

reunindo 1500 famílias. No ato foi inaugurada a Escola Itinerante Chico Mendes, 

com 860 educandos(as), atendendo, na época, estudantes da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental completo. (MARIANO, 2015) 

As Escolas Itinerantes iniciaram seu funcionamento oficialmente em março 

de 2004, por meio, da resolução 614/2004, pela qual se autorizou o 

funcionamento das mesmas nos acampamentos, tendo o Colégio Estadual do 
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Campo Iraci Salete Strozak como Escola Base54, espaço de matrícula e 

oficialização das turmas. Também por meio, de um convênio que envolveu a 

ACAP - Associação de Cooperação Agrícola dos Assentados, uma entidade dos 

assentados do Paraná, e a SEED, pelo qual, se efetivou o pagamento dos 

educadores(as) da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

(SAPELLI, 2013) 

Nos primeiros meses de funcionamento, houve dificuldades que estavam 

relacionados às formas de repasse de materiais para a escola tais como: 

alimentação escolar, materiais para construção das escolas como (lona preta, 

pregos, madeira)  e também a efetivação das  matrículas dos(as) educandos(as), 

pois o sistema de informática da SEED/PR não previa turmas de Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino fundamental, ficando os educandos(as) das 

referidas escolas, por mais de seis meses sem matrículas.  

No decorrer no ano de 2004, foram viabilizadas algumas condições 

organizativas, pedagógicas e as estruturas para o funcionamento dessas 

escolas e multiplicaram-se o número de escolas pelo Paraná, de quatro em 2004, 

para nove Escolas Itinerantes em 2005, contando com 104 turmas e, 

aproximadamente, 2.100 estudantes. (BANHIUK, 2015) 

A abertura das escolas, não aconteceu em todos os acampamentos, em 

função dos critérios estabelecidos pelo Setor de Educação do MST, os principais 

deles são: os que apresentavam um número maior de crianças fora da escola, a 

distância do acampamento das escolas públicas do município e também as 

condições organizativas do acampamento para aportar a construção e 

organização das mesmas. Pois, as famílias deviam estar organizadas com o 

setor de educação no acampamento e dispostas a mobilizar trabalho e dispender 

recursos humanos e financeiros para organização da escola. (MARIANO, 2015) 

No período de 10 anos, entre os anos de 2003 a 2013, a luta pela terra no 

Paraná passou por várias oscilações, houve uma redução do número de 

acampamentos e famílias acampadas. Existiam 77 acampamentos, em 2003, 

                                                

54 É na escola-base que ficam arquivados os documentos dos educandos(as) das escolas 
itinerantes e é ela quem faz o cadastramento e expede documentos dos educandos(as) e dá 
suporte pedagógico às Escolas Itinerantes. O Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, encontra-se 
situado no Assentamento Marcos Freire, em Rio Bonito do Iguaçu/PR). (SAPELLI, 2013) 
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com, aproximadamente, 13 mil famílias, no ano de 2013 eram aproximadamente 

quatro mil famílias. 

 

Quadro 2- Número de ocupações no Paraná 
 

Ano da ocupação Quantidade de 
ocupações 

Famílias envolvidas  

2003  75  14.262  

2006  38  4.340  

2009  24  2.394  

2011  1  50  

2012  2  440  

2013  3  110  

2014 (até agosto) 3  3.600  

Fonte: (BAHNIUK, 2015, p.205) 
 

 Segundo Bahniuk (2015) a diminuição do número de ocupações se deveu 

à conjuntura do referido período, a qual além de não produzir melhorias 

substanciais na vida dos trabalhadores(as), dificultou a organização dos mesmos 

para as lutas de caráter anticapitalista. 

 Como vimos no primeiro capítulo, em 2014 e 2015, o número de 

ocupações aumentou, foram feitas 17 ocupações no Paraná (NERA, 2015), 

resultado da conjuntura atual, mas também expressão que a luta pela terra 

continua como necessidade da população camponesa e por estar acoplada a 

essa luta, as Escolas Itinerantes seguem fortalecidas, funcionando nos 

acampamentos. 

 De 2003 a 2016, num percurso dos 13 anos de funcionamento, já foram 

criadas 22 escolas, estimando o atendimento a pelo menos 15 mil estudantes na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Média, de acordo com dados do Setor 

de Educação do MST\PR. No quadro a seguir apresentamos todas as escolas 

Itinerantes criadas em acampamentos, no Paraná, de 2003 em diante e a 

situação em que se encontravam em 2015: 

 

Quadro 3 - Escolas Itinerantes do Paraná, criadas a partir de 2003 e situação em 
2016 

 

ESCOLA ITINERANTE/ 

NÍVEL DE EDUCAÇÃO 

OFERTADO 

ANO DE 

CRIAÇÃO 

DA 

ESCOLA 

MUNICÍPIO ACAMPAMENTO SITUAÇÃO EM 2014 OU 

PERÍODO ANTERIOR 

Chico Mendes  
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino 
Médio 

2003  
 

 
 

José Abílio dos 
Santos e  

Em 2007 tornou-se Colégio 
Estadual do Campo Chico 

Mendes, no assentamento 
Celso Furtado. 
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Olga Benário Prestes 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio 

2003 Quedas do 
Iguaçu 

Dez de Maio Em 2007 tornou-se Colégio 
Estadual Olga Benário 

Prestes, no assentamento 

Celso Furtado. 

Zumbi dos Palmares 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio 

2003 Cascavel Primeiro de 
Agosto 

Escola de Assentamento (em 
funcionamento como: Escola 

Municipal Zumbi dos Palmares 
e Colégio Estadual 

Aprendendo com a Terra e 

com a Vida). 

Antônio Tavares 
Educação Infantil e Anos 

Iniciais 

2003 Espigão Alto 
do Iguaçu 

Segunda 
Conquista 

A escola encerrou as 
atividades, em 2006, devido 

ao despejo e ao número 
reduzido de educandos(as) 

que então passaram a 

frequentar as escolas da 
cidade. 

Paulo Freire 

Educação Infantil e Anos 
Iniciais 

2003 Paula Freitas Primeiro de Maio e 

depois Reduto de 
Caraguatá 

Em 2007, itinera com as 

famílias para o Acampamento 
Reduto de Caraguatá. 

Continua escola de 

acampamento. 

Carlos Marighella 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

2004 Planaltina do 

Paraná 

Elias Gonçalves 

Meura 

Itinerou para o município de 

Carlópolis, após a 
reintegração de posse da 

Fazenda Santa Filomena em 

abril de 2013. 

 Ernesto Che Guevara 
Educação Infantil e Anos 

Iniciais 

2004 Guairaçá Oito de Março Esta escola itinerou por vários 
acampamentos e municípios - 

Quilombo dos 
Palmares/Jardim Olinda 
março de 2007 (Fazenda 

Videira), em março de 2008 foi 
para o Acampamento Oito de 

Março/Guairacá. Todas as 

saídas das ocupações foram 
geradas por despejos. 

Encerrou suas atividades em 

2009, com um despejo. 

Sementes do Amanhã 
Educação Infantil e Anos 

Iniciais 

2004 Matelândia Chico Mendes Escola encerrada em 2014, 
em função de limites 

organizativos do 
acampamento. 

Anton Makarenko 

Educação Infantil e Anos 
Iniciais 

2005 Amaporã Pré-Assentamento 

Companheira 
Roseli Nunes 

Em 2008 a escola encerrou 

suas atividades devido à 
criação do assentamento. 

 Caminhos do Saber 

Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio 

2007 Ortigueira Maila Sabrina Continua escola de 

acampamento. 

Oziel Alves 
Educação Infantil e Anos 

Iniciais 

2007 Cascavel Casa Nova Incorporada à Escola 
Itinerante Zumbi dos Palmares 

em 2012, passando a 

funcionar no assentamento 
Valmir Motta de Oliveira. 

Terra Livre 

Educação Infantil e Anos 
Iniciais 

2007 Cascavel Terra Livre Despejada e encerrou as 

atividades em 2008. 
 

Novos Caminhos do 

Campo 
Educação Infantil e Anos 

2007 Céu Azul Quatro de 

Setembro 

Encerrou as atividades em 

2008 devido à itinerância de 
algumas famílias que foram 
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Iniciais assentadas em Cascavel, os 
educandos(as) frequentam as 
escolas da cidade. As demais 

famílias itineraram para os 
acampamentos de 

Jacarezinho, Londrina e 

Porecatu, os educandos(as) 
frequentam as Escolas 

Itinerantes desses locais. 

Valmir Mota de Oliveira 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio 

2009 Jacarezinho Valmir Mota de 
Oliveira 

Continua escola de 
acampamento, mas 
funcionando no pré  

Assentamento Valmir Mota de 
Oliveira. 

 Construtores do Futuro 
Educação Infantil, Ensino 

Fundamental  

2010 Rio Branco do 
Ivaí 

Primeiro de 
Setembro 

Continua escola de 
acampamento. 

 Herdeiros da Luta de 
Porecatu 

Educação Infantil 
Anos Iniciais 

2010 Porecatu Herdeiros da Luta Continua escola de 
acampamento. 

 Maria Aparecida  

Rosignol Franciosi 
Educação Infantil, 

Educação Fundamental e 

Ensino Médio  
 

2010 Londrina Guairacá Escola de Assentamento 

(Escola Municipal Maria 
Aparecida Rosgnol Franciosi e 

Colégio Estadual Eli Vive). 

Herdeiros da Terra 

Educação Infantil e 
Educação Fundamenta e 

Ensino Médio 

2014 Rio Bonito do 

Iguaçu 

Herdeiros da 

Terra, Primeiro de 
Maio 

Funciona no Acampamento 

Herdeiros da luta do Primeiro 
de Maio e como extensão 

estão em mais três 

acampamentos, que foram 
subdivisão deste 
acampamento.  

Semeando o Saber 
Educação Infantil e Anos 

Iniciais 

2014 Florestópolis Zilda Arns Funcionando como escola de 
acampamento  

Vagner Lopes  
Educação Infantil , 

Educação Fundamental e 
Ensino Médio  

2015 Quedas do 
Iguaçu  

Dom Tomas 
Bauduino 

Funciona no Acampamento 
Dom Tomas Bauduìno, tendo 

uma extensão de escola  num 
acampamento  derivado do 
mesmo.  

Fonte: Oliveira (2014, p.68), atualizada pelo autor em Março de 2016.  
  

 A partir das informações apresentadas no quadro, percebemos que as 

Escolas Itinerantes, desde sua criação, têm sido fortalecidas nos acampamentos 

no Estado do Paraná, estando principalmente nos maiores acampamentos e 

com maior organização das famílias Sem Terra, e a maioria dessas escolas, 

após processo de assentamento se tornaram escolas municipais e estaduais, 

em função da conquistada desapropriação das áreas.  

 Algumas escolas seguem Itinerantes, por mais de 12 anos devido a não 

realização da Reforma Agrária nessas. Segundo Mariano (2015), existem 

também escolas como o caso da Escola Itinerante Ernesto Che Guevara que 
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deixou de existir devido à ação truculenta da polícia e milícia armada que efetivou 

uma série de despejos. Esse fato, demonstra a difícil e importante função de ser 

escola em meio à perversidade do Estado burguês, que utiliza de violência e 

outras atrocidades para impedir a concretização da Reforma Agrária. 

 A Escola Itinerante, por ser uma escola reivindicada pelos 

trabalhadores(as), não tem garantidas todas as condições para o seu 

funcionamento, o Estado, além, do convênio que contrata os professores e 

demais profissionais (cozinheira, auxiliar administrativos, serviços gerais), é 

responsável pela compra e repassa às escolas: livros, materiais para cozinha, 

folhas de madeirite, folhas de amianto, eletrodomésticos, móveis, caixa d’água, 

TV, DVD. Porém, o Estado tem se ausentado em sua responsabilidade, por 

meio, do atraso de pagamento das parcelas do convênio de pagamento de 

professores e também não repassando os recursos didáticos e pedagógicos e 

bem como os itens para as estruturas físicas.  

 De acordo com Sapelli (2013), de 2004 a 2013, o repasse de materiais foi 

insuficiente, por isso a maioria das Escolas Itinerantes passavam por 

dificuldades e tinham que contar com a organização comunitária apenas, para  a 

construção das salas de aula. Na atualidade, a construção das escolas é 

viabilizada pelas famílias que compram madeiras e folhas de amianto, mesmo 

sendo estruturas simples, custando muito pouco aos cofres públicos, o Estado 

se ausenta de sua responsabilidade. 

 A Escola Itinerante, já passou por dois governos e quatro gestões: de 

2003 a 2010, governo Roberto Requião, do PMDB (duas gestões) e de 2011 até 

o momento atual, governo Roberto Richa, do PSDB. Segundo  Sapelli (2013), a 

relação que o Movimento estabeleceu com os dois governos não foi a mesma, 

mas ambos exigiram um processo de pressão, tensionamento e luta para 

garantir a continuidade e manutenção das Escolas Itinerantes.  

 Percebemos, que se tratando dessa forma de escola, cabe ao MST a 

mobilização permanente para garantir as condições básicas para a mesma e até 

a sua continuidade, por meio de pressões, mobilizações de reivindicações em 

todas as gestões, tais reivindicações são desde a solicitação de renovação de 

convênio de contratação dos Educadores(as), aquisição de materiais para 

construção das escolas e merenda escolar, a compra de livros de literatura, 

dentre outros. (SAPELLI, 2013) 
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Mariano (2015) constata que as mobilizações para continuidade das 

Escolas Itinerantes, são realizadas em todos os anos e ocorrem especialmente 

na Jornada Nacional de lutas por Reforma Agrária, em torno do dia 17 Abril, data 

essa em memória ao massacre dos Eldorado dos Carajás, onde foram 

assassinados 19 trabalhadores(as) Sem Terra.  

 
Nesse período (abril) anualmente o MST no Paraná, realizam 
mobilizações em Curitiba, marchas no centro da Cidade, fechamento 
de estradas, mobilização nas praças de pedágios liberando as 
cancelas e também audiência com secretarias do Governo do Estado. 
Nestas negociações estaduais, sempre a Escola Itinerante é pautada, 
considerando a necessidade de continuidade da mesma como política 
de educação, mas também às necessidades específicas para 
manutenção das escolas nos acampamentos como: merenda, livros, 
contratação de professores e outros. (MARIANO, 2015) 

 

Essas atividades de lutas, envolvem os estudantes das Escolas Itinerantes. 

Dentre elas citamos a realização de jornadas de lutas infantis, que de acordo 

com Mariano (2015), de 1997 até 2015, foram realizadas em Curitiba, num total 

de 11 encontros estaduais dos Sem Terrinha. O encontro é um espaço de 

participação das crianças de 0 a 12 anos, com atividades educativas, como visita 

a museus, teatro e estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas 

também a elaboração de pauta de reivindicações para poder público, entregue 

por meio de marchas de denúncias no centro da cidade até a secretaria de 

educação. Mariano (2015), destaca que, em 2012, como atividade expressiva de 

luta das crianças, foi realizada a ocupação da Secretaria de Educação de 

Educação e de mais 13 núcleos Regionais de Educação, no interior do Paraná. 

O Setor de Educação do MST/PR, que além de atuar na coordenação e 

orientação pedagógica das escolas, tem que garantir a formação dos 

educadores(as). De 2003 a 2009 foram realizados pelo menos de 2 a 4 cursos 

de formação de educadores(as) anualmente, alguns em parceria com a 

Secretaria de Educação do Paraná, que financiou nesse período os cursos que 

eram coordenados, planejados de acordo com a necessidade da proposta 

pedagógica das escolas, foram os períodos em que mais se investiu na formação 

dos docentes. (MARIANO, 2015) 

Desde 2010, no início da gestão do PSDB, os cursos em parceria com a 

Secretaria de Educação foram reduzidos a apenas um anualmente, 

consequência de um corte orçamentário drástico, e nos dois últimos anos (2014-
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2015) não houve nenhum financiamento por parte do governo estadual. Para 

continuar o processo de formação, o Setor de Educação do MST, tem construído 

parceria com as Instituições de Ensino Superior do Paraná, pois, a proposta 

pedagógica dessas escolas exige que os educadores(as) tenham um processo 

permanente de formação e reflexão sobre o fazer pedagógico. 

Podemos constatar, que a Escola Itinerante existe independente do seu 

reconhecimento legal, mesmo tendo o reconhecimento, sua existência se faz em 

luta e desde as conquistas da luta e dessa forma o seu projeto pedagógico 

também é fruto desse processo. 

 

2.4 O Projeto Político-pedagógico das Escolas Itinerantes (de 2003 a 2011) 

 

As Escolas Itinerantes do Paraná, tem uma caraterística basilar no 

processo de elaboração e implementação do projeto político-pedagógico, pois, 

além de ser forjado na luta pela terra, se fez num processo coletivo, envolvendo 

todos os educadores(as), comunidade acampada e o Setor de Educação do MST 

e em alguns momentos envolveu a Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná, ora como convidada, ora como instituição pressionada a acatar a 

proposta educativa. Por isso, se fez um projeto pedagógico em movimento, em 

avaliação constante, preocupado com a formação dos trabalhadores(as) Sem 

Terra.  

No processo de criação das Escolas Itinerantes do Paraná, tendo por 

referência a experiência do Rio Grande do Sul, buscou-se a organização escolar 

com tempos e espaços educativos, com a auto- organização dos estudantes e 

um vínculo direto com a luta por Reforma Agrária. A referência foram os 

princípios pedagógicos da educação do MST especialmente, a relação teoria e 

prática, educação pelo e para o trabalho, auto-organização dos estudantes, 

gestão democrática, criação de coletivos pedagógicos. (MST, 2005) 

A forma do trabalho com as Escolas Itinerantes no Paraná, a nível 

estadual se organiza a partir de um Coletivo Pedagógico das Escolas Itinerantes, 

composto pelos coordenadores pedagógicos de cada Escola (uma dupla), tem 

por objetivo garantir a unidade das escolas, planejam as formações, encontros, 

mas, também avaliam a implementação do projeto político-pedagógico. Como 

suporte, há um conjunto de formadores (professores de universidades e 
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militantes do MST), que assessoram desde os cursos de formação continuada a 

implementação e avaliação da proposta, como também a elaboração de 

materiais pedagógicos,  primando pela elaboração coletiva.  

Para compreender o processo pedagógico das Escolas Itinerantes até a 

Construção da Proposta Curricular dos Complexos de Estudos (objeto dessa 

pesquisa), optamos em fazer uma análise da implementação da Proposta 

pedagógica em três períodos.  

O primeiro período, vamos chamar de implantação das Escolas Itinerantes, 

datado de 2003 a 2006, em que foi o processo de criação das mesmas nos 

acampamentos do Paraná e as equipes de educadores(as). Em conjunto com o 

Setor de Educação dos acampamentos foram organizando as escolas, tendo 

como referência os cadernos e documentos elaborados pelo Setor do MST.  

Os Cursos de Formação dos educadores(as), constituíram-se espaço 

privilegiado de formulação dessa proposta pedagógica. Eles eram realizados, 

duas ou mais vezes ao ano, sendo espaço de troca de experiências e reflexão 

pedagógica sobre como cada local estava implementando a proposta 

pedagógica. Havia também as reuniões da Coordenação Pedagógica das 

Escolas e membros do Setor de Educação do MST para discutir o processo 

organizativo e administrativo, como também o método pedagógico em cada 

Escola.  

O segundo período é de aprimoramento do Projeto político- pedagógico, de 

2006 a 2011, momento em que se avançou para a proposta de romper com o 

formato da seriação escolar e organizar em Ciclos de Formação Humana, que 

teve como espaço de formulação, os encontros de formação e seminários de 

avaliação do projeto político-pedagógico que foram realizados no ano de 2006, 

na ocasião comemoração dos 3 anos da Escola Itinerante no Paraná. 

O terceiro período foi de consolidação do projeto político-pedagógica da 

Escola Itinerante, de 2011 aos dias atuais, no qual se apresentava a necessidade 

de avançar para uma forma de organização curricular que demandava um 

aprimoramento da forma escolar e método pedagógico, chegando à necessidade 

da formulação da Proposta dos Ciclos de Formação Humana com Complexos 

de Estudos. 
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Dessa forma, vamos fazer retomamos detalhadamente os pressupostos 

teóricos e práticos do projeto político-pedagógico da Escola Itinerante, que 

seguem descritas. 

 

2.4.1 A Implantação do Projeto político-pedagógico nas Escolas Itinerantes 

(2003-2006) 

 

Em 2003, a Escola Itinerante foi implementada com seu Projeto político-

pedagógico, abrangendo desde a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, o 

Ensino Médio, Profissionalizante e a Educação de Jovens e Adultos, aprovado 

pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná para quatro anos de 

experiência55. Porém, com a autorização de oferta apenas da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio.56 

O Projeto político-pedagógico da Escola Itinerante tomou como referência 

o projeto educativo do MST e foi elaborado em conjunto com o Setor de 

Educação do MST\PR, Direção da escola base o Colégio Estadual Iraci Salete 

Strozak57 e a CEC-Coordenação da Educação do Campo58 como consta na 

introdução do documento, (SEED, 2003, p.3):  

 
O presente documento se baseia na experiência de Educação 
do Movimento Sem Terra em nível nacional, e em especifico da 
experiência da Escola Itinerante no RS, sistematizada ao longo 
do processo e relatadas em dois cadernos do MST, da Coleção 
Fazendo Escola. A partir disso, foi organizada a concepção de 
educação de Escola Itinerante, que está sendo assumida pela 
SEED-PR e MST. 

 
Na perspectiva de construção da Escola Itinerante, buscou-se assumir 

uma identidade com a luta dos Sem Terra, inclusive imprimindo nos objetivos 

elementos do projeto educativo do MST, a saber (SEED, 2003, p.9):  

                                                

55 Para maiores informações, ver. SEED, 2003.  

56 A Secretaria de Estado da Educação impôs limites para implementar a Educação de Jovens e 
Adultos e Ensino Profissionalizante, afirmando que essas modalidades necessitavam que as 
escolas tivessem estruturas fixas, terem corpo docente com formação exigida, dentre outras 
condições. (MST, 2008a) 

57 Escola base da Escola Itinerante no Paraná. 
58 Foi criada em 2003, na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com a função de 
formular, acompanhar e coordenar ações e políticas públicas de educação para as populações 
do campo.   
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1. Garantir o direito à educação de qualidade às crianças, 
adolescentes, jovens e adultos das comunidades acampadas, 
através de uma metodologia diferenciada, correspondente a 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio,  
Profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos. 
2. Articular ações conjuntas com os órgãos e instituições 
envolvidas com as questões educacionais dos acampamentos, 
através da Coordenação de Educação do Campo da Secretaria 
de Educação do PR e do MST. 
3.Proporcionar ao educando oportunidades para construir-se 
como ser humano, capaz de compreender e interpretar o 
processo histórico, analisando, comparando, interpretando e 
transformando a realidade. 
4.Fazer a formação em processo dos educadores e educadoras 
em nível de Magistério articulada à prática pedagógica da Escola 
Itinerante. 
5.Possibilitar aos educandos(as) e educadores(as) da Escola à 
compreensão da cultura, da identidade e da realidade do campo, 
partindo dos saberes de “experiência feito” buscando a relação 
com os conhecimentos universais. 
5. Despertar a consciência organizativa e espírito de liderança 
dos educandos/as, educadores/ase comunidade acampada.  

 
 

Destacamos do estudo do projeto quatro preocupações fortes no 

processo de criação das Escolas Itinerantes: a garantia do direito à educação às 

crianças; acesso ao conhecimento sistematizado; formação dos educadores e 

educadoras; formação da consciência crítica e do espírito de liderança.  E esses 

objetivos foram os que orientaram a organização do trabalho pedagógico nas 

Escolas Itinerantes e a partir desses aspectos foi possível compreender como  a 

Escola Itinerante iniciou o processo educativo nos acampamentos. 

O Projeto, inicialmente já apontava como forma de organização curricular 

os temas geradores e os tempos educativos, conforme consta no referido PPP, 

(SEED, 2003, p.19): 

 
Ao tempo/aula se articula ao aprendizado dos demais tempos 
educativos, tais como:  tempo leitura, trabalho prático, oficinas (violão, 
artesanato, horta), cultura, mística, lazer, recreio, auto-organização e 
outros que podem estar sendo incluídos no decorrer do processo.  
 

 
A Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio foram organizados em 

etapas, por meio, do qual se respeitaria o ritmo de aprendizagem, as 

experiências de vida e o tempo que cada educando necessitava para aprender 

os conhecimentos e também se desenvolver. Desta forma, o educando 



103 

 

permaneceria na etapa o tempo que fosse necessário para atingir os objetivos 

propostos em cada uma delas. (SEED, 2003) 

O projeto político-pedagógico da Escola Itinerante tinha uma concepção  

ampla, buscando atender os vários níveis e modalidades desde a Educação 

Infantil ao Ensino Médio, profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos. A 

Educação Infantil seria para as crianças de 0 a 6anos, no entanto, na 

implementação, ao buscar efetivar a matrícula no sistema, apenas as crianças 

de 5 e 6 anos foram aceitas. A SEED alegou ter impedimentos legais para 

atender crianças abaixo de 5 anos, o que caberia ao município. 

Vejamos o quadro a seguir que detalha a organização da Educação 

Fundamental em etapas:  

 

Quadro 4 -Organização da Educação Fundamental em Etapas 

 

ETAPA CARATERÍSTICA DA ETAPA 

I Refere-se ao processo de alfabetização, no qual, serão construídas as 
noções básicas da leitura e da escrita articulada à leitura de mundo. 
Também se trabalhará nesta etapa para que a criança compreenda as 
funções sociais da língua e descubra os princípios ortográficos e a 
produção escrita individual e coletiva priorizando o conteúdo do texto a 
partir das inter-relações das diversas áreas do conhecimento. Dar-se-á 
ênfase à construção do número, das noções espaço-tempo–
causalidade, bem como ao desenvolvimento das estruturas lógicas 
matemáticas.  
Nesta etapa, ainda, serão proporcionadas aos educandos(as) 
experiências que envolvam plantar, colher, transformar produtos do 
meio em alimento, fazer artesanatos, tendo presente à saúde pessoal 
e ambiental. Simultaneamente, serão proporcionadas atividades que 
levem a questionar, levantar hipóteses associar, relacionar e discutir as 
descobertas feitas a partir da interação com o seu meio construindo, 
assim, o seu conhecimento. 

 II Ênfase no aprofundamento das estruturas lógico-matemáticas e de 
uma maior sistematização e automatização das questões ortográficas 
e a estruturação dos diferentes textos e a reflexão crítica sobre as 
diferentes realidades, com ampliações da capacidade de leitura, escrita 
e operações matemáticas. 
Estudarão também os aspectos da natureza no passado e suas 
modificações feitas pelo homem, valorizando e preservando-os. 
Também tomarão conhecimento dos aspectos históricos, políticos e 
econômicos do município e do Estado, compreendidos na relação com 
o país. Também serão proporcionados estudos mais profundos das 
relações e das necessidades rurais, a partir de pesquisas e análise de 
dados ao desenvolver projetos na escola, de forma interdisciplinar, num 
trabalho integrado escola comunidade. 
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 III Proporcionará a busca do aprofundamento, da ampliação das vivências 
e dos conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores. De forma 
interdisciplinar, contemplando todas as áreas do conhecimento, dar-se-
á ênfase às experiências significativas, a pesquisas de campo, 
procurando desenvolver a compreensão da organização dos 
assentamentos da Reforma Agrária, na relação com o contexto 
histórico, social, político, econômico do país. 

 IV Dar-se-á ênfase no desenvolvimento da relação entre os 
conhecimentos adquiridos a partir da realidade e os conhecimentos 
acumulados pela humanidade. Buscará contribuir para que o educando 
possa compreender, de forma interdisciplinar, a relação entre um 
projeto de desenvolvimento para o campo com o desenvolvimento da 
sociedade. 

Fonte: Esse quadro foi organizado pelo autor, a partir da descrição no Projeto Político-
pedagógico da Escola Itinerante (SEED, 2003) 

 

O Ensino médio, não foi estruturado em etapas e sim por, anos (1º, 2º, 

3º), no entanto previa a sua realização de forma regular ou por meio da 

alternância, isto é, um período na escola e outro nos acampamentos ou 

assentamentos, com atividades específicas, no qual o curso estaria direcionado. 

Porém, a organização em etapas na prática da Escola Itinerante não se 

efetivou em função que no registro no sistema de matrículas da SEED/PR, não 

havia essa nomenclatura “etapa”, a única possibilidade além de “série” era “ciclo-

básico”. Dessa forma, acabou registrando os anos iniciais como ciclo básico59, 

que corresponderia a dois ciclos (Ciclo I - 7 e 8 anos e CICLO II - 9 e 10 anos). 

Nos anos finais e ensino médio acabou prevalecendo o formato série, e a 

propositura de alternância para o ensino médio, também não se concretizou.  

Dessa proposta destacamos a preocupação em proporcionar o acesso 

ao conhecimento científico, as bases das ciências. De acordo com Frigotto 

(2002)  “à classe trabalhadora interessa uma escola que lhe dê acesso ao saber 

historicamente produzido, organizado, acumulado. Mas este saber não pode ser 

absolutizado, uma vez que não é neutro, pois se produz dentro de relações 

sociais determinadas, e assume portanto, os interesses das classes 

dominantes”.(SEED, 2003, p.13). 

                                                

59 O ciclo-básico foi implementado nos1980 como tentativa de superar o fracasso escolar, 
expresso particularmente pelas altas taxas de reprovação, identificando-se na seriação um fator 
causador, foi  chamado de  ciclo básico o  abarcamento das  séries iniciais, que transformou 1ª 
e 2ª série, no I ciclo, e, 3ª e 4ª Série no II Ciclo, possibilitando aos estudantes dois anos para o 
processo de alfabetização e pós alfabetização sem reprovação. (SEED, 2003) 
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Na busca de fazer um ensino comprometido com a formação de um ser 

humano crítico, o método de ensino assumido para organização curricular foi o 

tema gerador que tomava como ponto de partida a vida, as contradições 

presentes na mesma, portanto, o acampamento, tendo como fim três propósitos: 

o domínio do conhecimento científico; a compreensão crítica da realidade, ou 

seja, a formação crítica dos estudantes; e a intervenção na realidade, com 

soluções para os problemas. (SEED, 2003) 

 O ensino conectado à vida é um dos princípios do projeto de educação do 

MST, que chegou à formulação do planejamento de Ensino a partir dos temas 

geradores, que são contradições ou situações problemas extraídos da realidade 

dos acampados, que carregam um grau de significado para estes sujeitos, e que 

se constituem geradores de reflexão crítica, de compreensão do mundo, de 

reelaboração do conhecimento.  

De acordo com o projeto político-pedagógico da Escola Itinerante (2003) 

o tema gerador é um método para relacionar o ensino com as problemáticas dos 

acampamentos. Portanto, a partir dele, ocorrem os processos de educação e 

formação dos educandos(as), educadores(as) e comunidade acampada, como  

Knopf (MST, 2008b, p.79) relata: 

No planejamento coletivo, por ser o principal momento de tomar 

decisões para a escolha do tema gerador, os representantes do 

setor de educação ajudam a defini-lo. Esse papel é proposto 

porque o setor de educação tem seus membros distribuídos por 

todo o acampamento e assim podem identificar situações que 

causam discussões e anseios nas famílias e provocam interesse 

nas crianças. 

 

 Os temas geradores desencadeiam uma ação educativa que perpassa a 

Escola Itinerante, o ensino, o acampamento e o Movimento na perspectiva de 

desnaturalizar as situações, colocando os sujeitos que estão no MST em 

movimento, na busca da superação das opressões. Por isso, vai além do ensino, 

percorrendo todo processo de formação dos Sem Terra, enquanto movimento 

sócio-cultural. Segundo Caldart (2004, p.107) “as vivências sócio- culturais que 

podemos identificar como básicas de formação do Sem Terra do MST são: a 

ocupação da terra, acampamento, a organização do assentamento, o ser MST 

e a ocupação da escola”.  
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 O processo de escolha dos temas geradores no acampamento exigia o 

envolvimento de toda comunidade. Uma das formas de envolver era por meio, 

do Setor de Educação do acampamento60que identificava as falas significativas 

das pessoas acampadas, observando as conversas nas rodas de chimarrão e 

nas discussões dos núcleos de base, nos quais são discutidos os desafios e 

anseios da comunidade e interesses das crianças, dos adolescentes, dos jovens 

e dos adultos. Neste sentido, os temas geradores são questões significantes 

sobre a vida das famílias Sem Terra. (MST, 2005) 

A identificação e definição do tema, envolvia um processo dialógico entre 

os sujeitos, a realidade e os conhecimentos necessários para compreender a 

mesma, sendo importante o processo de interpretação coletiva sobre a realidade 

estudada, para ampliar o universo de conhecimento do grupo sobre a temática 

abordada. Ou seja, o processo envolvia a troca de experiências, a busca de 

informações e dos conhecimentos sistematizados pela humanidade. Isto ocorria 

a partir da articulação dos conhecimentos previstos nas áreas específicas com 

o cotidiano do acampamento. Conforme Freire (1982, p.83), assim os 

educadores(as) sistematizam os conteúdos articulados a vida. 

 

Para o educador-educadora dialógico, problematizador, o 

conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma 

imposição um conjunto de informes a ser depositado nos 

educandos - mas a devolução organizada, sistematizada e 

acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 

entregou de forma desorganizada. 

 
Neste sentido, os educadores(as) e a coordenação pedagógica, 

organizavam a partir dos temas geradores, o planejamento das aulas, 

identificando, os conteúdos das áreas de conhecimento, para que, o universo 

temático recolhido na investigação fosse problematizado, e os acampados  

superassem os saberes e a própria compreensão de mundo que trazem de sua 

prática social. A definição dos conteúdos é resultado desse processo de 

definição dos temas geradores como explica a Educadora Adriana Andrade 

(MST, 2008b, p. 37): 

                                                

60 Equipe formada de 10 a 15 pessoas acampadas, que fazem parte dos grupos de família e 
atuam numa espécie de conselho que acompanha a Escola Itinerante. (MARIANO, 2015)  
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A relação de conteúdos foi um momento de muita discussão no 

início deste ano. Mesmo antes de começar as atividades da 

escola, refletimos e estudamos tendo como apoio o material de 

apoio Cadernos de Educação do Movimento, os quais discutem 

a Pedagogia do Movimento, da qual fazemos parte. Após vários 

estudos e opiniões, organizamos os conteúdos por área do 

conhecimento que estão sendo desenvolvidos na escola. 

 

 O planejamento coletivo era o espaço de tomada de decisões, logo 

decidiam sobre o processo educativo, organizativo e estrutural da Escola 

Itinerante, buscava envolver a comunidade, instâncias e setores do 

acampamento. Muitas vezes, o processo era informal e rápido e nem chegava a 

ir para o papel, pois acontecia colado ao cotidiano do acampamento. (SEED, 

2003) 

O planejamento na Escola Itinerante se efetivava tomando como base a 

seguinte pergunta: quais as decisões necessárias para se garantir o fazer 

pedagógico? O planejamento não se restringe na preparação das aulas, como 

já afirmamos anteriormente, ele tinha relação com o conjunto das atividades 

desenvolvidas pela Escola Itinerante, os temos educativos, a gestão participativa 

e a avaliação diagnóstica. 

 Dessa forma, o processo de planejamento se desenvolvia desde o plano 

anual que consistia em elaborar a estratégia de ação para o prazo de um ano ou 

um pouco menos, conforme a realidade da escola, do acampamento, tomando 

as decisões sobre o quê, para quê, e como funcionaria a escola, levando em 

conta o Projeto político-pedagógico da Escola Itinerante. O plano anual era 

realizado no início do ano letivo, e nele continha a organização política e 

pedagógica e as grandes atividades previstas no ano. 

O Planejamento de ensino, ocorria em três fases (plano do tema gerador, 

planejamento semanal e plano diário) se realizava de forma coletiva, reunindo 

todos os educadores e educadoras, tomando por base o seguinte roteiro:  

 
Quadro 5 -  Roteiro do planejamento do tema gerador  
 
Passos  Descrição  

Escolha do tema 
gerador 

São definidos assuntos ou questões que são extraídas da 
realidade, seja a mais próxima atual , seja a realidade de 
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uma época, mais geral. Em torno destas questões passa 
a desenvolver os conteúdos, as didáticas e até algumas 
práticas no conjunto da escola. São geradores porque 
geram/criam necessidades de novos conhecimentos, 
novos conteúdos, outros temas, ações concretas de 
intervenções na realidade. 

Justificativa:  Porque que se escolheu o tema. 

Objetivos: O que queremos alcançar com o tema. É o momento que 
escolhe o caminho que se pretende chegar e define que 
pretensão tem com este trabalho. Procurando responder o 
que se quer com o tema em relação as atividades que 
serão propostas: seja em relação ao tema gerador, a 
leitura, a escrita e a superação aos problemas 
identificados no acampamento, o atendimento às 
necessidades pessoais e sociais. 

Questões geradoras: São as questões que os Educadores/as e a comunidade 
fazem a partir do tema gerador, com a intenção de pensar 
questões/ perguntas que são respondidas/aprofundadas 
nas aulas e apontam para ações concretas de 
transformação da realidade. 

Conteúdos: A pergunta central é a seguinte: que conteúdos são 
necessários para responder às questões da realidade 
levantadas, ou seja, ver que conteúdos ou que 
conhecimentos este tema exige ensinar, estudar nas 
diversas áreas de conhecimento, orientados pelas metas 
de aprendizagem e os parâmetros curriculares da 
educação básica. 

 Metodologia: É o momento de projetar as grandes ou as principais 
atividades que caracterizam a abordagem do tema. Se for 
envolver pesquisa de campo, como será feita, se irá incluir 
visitas ou serão necessárias assessorias especializadas 
em algum conteúdo específico, se acontecerão ação 
concreta no acampamento, como será isso, se vai haver 
experimentações, trabalhos em equipe. 

Recursos: Prevê recursos necessários (físicos, materiais, pessoas a 
convidar, a visitar...) Se vai implicar em gastos financeiros 
não previstos no orçamento da escola, é o momento de 
prever quem, como, até quando serão conseguidos. 

Avaliação: Decide-se sobre os procedimentos específicos de 
avaliação dos educandos(as) (trabalho em grupo, 
questionário, observação no caderno...), mas prevê 
quando será feita e em que momento a avaliação sobre o 
desenvolvimento do tema e em que medida os objetivos 
estão sendo atingidos. 
 Além da avaliação que vai ocorrendo durante o 
desenvolvimento deste plano, antes de começar um novo 
tema, a equipe de educadores/as educandos(as) faz uma 
avaliação bem rigorosa de tudo que aconteceu de positivo 
e negativo durante o processo. 

Fonte: Rabelo (2008) 
 

O planejamento do tema gerador poderia ser mensal ou bimestral, a 

depender da quantidade de tempo que o tema gerador demandasse. Além do 
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plano do Tema Gerador, se construía o plano semanal e diário, em função do 

plano do tema gerador não dar conta das especificidades do método de ensino 

de cada ano e turma. O plano semanal e diário era orientado pelos seguintes 

passos: 

 
Quadro 6- Roteiro do plano de aula semanal e diário  

 

Passos  Descrição  
Avaliação da semana 
anterior: 

É momento de refletir sobre o trabalho desenvolvido na 
semana anterior: em que medida os objetivos foram 
alcançados, como está sendo o desenvolvimento do tema, 
o aproveitamento da turma, de cada educando, situação 
que merecem análise e trabalho posterior a próxima 
semana. Cada dupla de educadores socializa a avaliação 
das aulas desenvolvidas e apresentam proposta em 
relação a cada conteúdos e metas a serem aprofundadas 
ou retomadas na semana seguinte (cada dupla traz por 
escrito para a reunião semanal) 

Sub-tema ou questões 
geradoras: 

Tema extraído do tema gerador ou que se gerou no 
processo. 

Objetivos para semana: Se traduzem os objetivos do plano do tema gerador para 
objetivos menores para semana. Além disso, são incluídos 
novos objetivos que se defina em análise de desempenho 
da turma e a partir daí o coletivo de educadores/as vão 
avaliando se o trabalho está dando certo ou se precisa de 
ajuste.             
 

Metas de aprendizagem 
a serem alcançadas;  
 

Pontuam-se metas de aprendizagem que será trabalhada 
na semana e serão propostas para ser atingidas. 
 

Conteúdos a serem 
trabalhados: 

Listagem de conteúdos que serão trabalhados na semana.  
 

Plano diário (Atividades 
teóricas e práticas a 
serem desenvolvidas) 

Preparam-se a aula passo a passo orientada pelos 
objetivos, metas: levando em conta as necessidades da 

turma, cada aula é planejada/preparada de forma 
detalhada, garantindo qualidade e segurança a prática 
educativa e trabalhando as especificidades de cada 
educando. Estes planos são registrados no caderno de 
planejamento da turma e no livro de registro de classe 

Recursos 
 

Verificar quais recursos será necessário na semana. 

Fonte: Rabelo (2008) 
 

 Com esta forma de planejamento do ensino se buscava garantir o acesso 

ao conhecimento socialmente útil e contextualizado, valorizando as experiências 

cotidianas de vida, ao trabalhar as diferentes culturas e principalmente fazer 

relação com a luta pela terra. Além disso, o trabalho pedagógico organizado a 

partir de temas geradores estimulava a pesquisa e não a aprendizagem pela 
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repetição, e assim se afirmava, buscando coletivamente a construção do 

conhecimento, de modo que os educandos(as), educadores(as) e comunidade 

acampada/assentada fossem envolvidos como sujeitos do seu próprio processo 

educativo.  

Em relação à metodologia de ensino, se fazia a partir dos interesses e 

níveis de conhecimento das crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

envolvendo atividades de interpretação, análise, comparação. 

Outra prática comum nas Escolas Itinerantes nesse período era a 

organização da escola em tempos educativos, com ampliação de horários de 4 

para 5 horas diárias. Abaixo mencionamos os tempos educativos existentes e 

suas intencionalidades: 

  

Quadro 7-  Tempos educativos na Escola Itinerante (2003 a 2006) 

 

Tempos Educativos  Intencionalidade  

Mística 

  
Tempo diário no início de cada turno em que educandos(as) e 
educadores/es e comunidade se encontram para cantar o hino 
Nacional e do MST, vivenciar a mística e dar gritos de ordem, e 
se motivar para as atividades educativas da escola.  

Aula São quatro horas diárias em que cada turma com seus 
educadores/as desenvolvem as aulas, as quais são planejadas 
de acordo com o método e jeito da Escola Itinerante. É levado 
em conta as metas de aprendizagem e desenvolvido atividade 
de leitura, escrita, pesquisa, cálculos.  

Recreio Tempo destinado à alimentação das crianças e também no 
desenvolvimento de rodas de brincadeiras conduzidas por 
educadores/as.  

Trabalho Visa o aprendizado através do trabalho prático e a 
compreensão da organização e de como se desenvolve um 
processo produtivo, através de uma área de produção agrícola 
onde tem a horta orgânica e o plantio de outras culturas como: 
batata, mandioca, abóbora, amendoim...  

 Oficina Oficinas são tempos e espaços voltados para capacitação, ou 
seja, onde acontecem as atividades centradas no aprendizado 
de habilidades (aprender fazendo), construídas por práticas 
direta dos educandos(as), orientada ou acompanhada por 
educador/a, e voluntário da comunidade; teatro, flauta, coral, 
pintura, capoeira, horta, xadrez, informática, reciclagem de lixo, 
leitura e “contação” de histórias, produção de brinquedos com 
garrafas, tampinhas, etc. 

Educação Física Tempo em que semanalmente os educandos(as) praticam 
esportes, exercícios físicos, Bem como desenvolvem nos jogos 
relações de gênero e companheirismo, respeito ao coletivo e 
desenvolvimento de aptidões (Individuais e coletivas) para os 
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jogos e brincadeiras sadias. 

Tempo Leitura O momento orientado pelos(as) educadores(as) para se 
aprender a ler e desenvolver o hábito e gosto pela leitura 
(Literatura Infantil, leitura de textos...), se informar através de 
jornais e revistas. Aprender a contar e ouvir histórias e 
interpretá-las. Neste momento as crianças ampliam seus 

conhecimentos no contato com o fantástico mundo da escrita. 

Fonte: SEED (2003) 

 

Sabendo que a forma também educa, desde o início na Escola Itinerante 

foi organizada uma gestão escolar alicerçada no exercício da participação e 

envolvimento.  Os(as) educandos(as), os(as) educadores(as) e a comunidade 

acampada/assentada, foram orientados pelo princípio da democratização da 

gestão, na gestão administrativa, financeira e pedagógica, e da direção coletiva 

dos processos pedagógicos.  

Para isso, foram organizadas instâncias e espaços coletivos de decisão 

como: a coordenação da escola, coletivo de educadores(as) e coletivos de 

educandos(as). Em cada Escola Itinerante, ocorriam de acordo com as 

condições e necessidades locais. 

Coordenação da escola (direção colegiada): formada pelo coordenador(a) 

pedagógico, uma dupla de educadores(as) coordenadores do coletivo de 

educadores(as) da Escola, um representante do Setor de Educação e uma dupla 

de representante dos estudantes. Este coletivo era responsável em coordenar, 

acompanhar o processo político e pedagógico, articulado com a Escola Base e 

Setor de Educação do MST e setor de educação do acampamento.  

Coletivo de Educadores e Educadoras: espaço de planejamento de 

ensino, mas também de todo o processo educativo da Escola, os tempos 

educativos, a auto-organização dos estudantes.  

Coletivo de Educandos(as): como centralidade a sala de aula, espaços 

em que os se organizavam nos núcleos de base ou grupo de estudo, formados 

em torno de 5 a 7 participantes. Cada núcleo elegia um menino e uma menina 

para serem os coordenadores. Os núcleos de base tinham a função de 

desenvolver as seguintes tarefas: ajudar no aprendizado em sala de aula 

(sentarem e estudarem em grupo), realizar tarefas escolares, fazer a leitura e 

debate do jornal Sem Terra, contribuir com o embelezamento da escola, a 

organização e a limpeza da sala de aula, ajuda na distribuição da merenda, 
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preparar a mística, participar ativamente nos momentos cívicos, se reúne 

semanalmente. 

 Os coordenadores e coordenadoras dos núcleos de base da turma 

(Coletivo de educandos/as) entre si, elegiam o coordenador e a coordenadora 

da sala de aula e a representação da mesma junto ao conjunto da escola. 

(Coordenação dos Coletivos de Educandos(as) da Escola). Após seis meses, 

era realizada uma nova distribuição de tarefa e, consequentemente, uma nova 

escolha da coordenação dos NB e da coordenação da turma. 

 A função dessa coordenação era promover a assembleia na turma 1 vez 

por mês, elaborar normas de convivência em sala de aula, avaliar o andamento 

do processo educativo, propor conteúdos, desenvolver gincanas, promoções, 

místicas e teatro, desenvolvem trabalhos na horta da escola, ajuda-se nas 

recuperações de conteúdo. 

 Coordenação dos coletivos de Educandos(as) da Escola formado pelos 

coordenadores/as de todas as turma, entre estes, elegiam um menino e uma 

menina para compor a coordenação da escola, representando os 

educandos(as). Esta coordenação reunia-se quinzenalmente para avaliar o 

processo, discutir normas de convivência e ações conjunta, levantando 

proposições para coordenação da Escola Itinerante. Havia um educador/a com 

responsabilidade de acompanhar está coordenação.  

O projeto político-pedagógico exigia dos(as) educandos(as), e  

educadores(as) dispostos a se vincular à luta por Reforma Agrária, a vivenciar a 

vida embaixo das lonas pretas, a itinerar-se, mas, principalmente trabalharem a 

educação na perspectiva de um novo projeto de sociedade, comprometido com 

a luta da classe trabalhadora. De acordo com o que consta no PPP (SEED, 2003, 

p. 8):  

 

Educadores que sejam comprometidos com a luta por políticas 
sociais e educacionais para as populações do campo. De fato 
comprometidos com a luta pela reforma agrária, e que estejam 
dispostos a itinerância, a ensinar e aprender, enfrentando os 
desafios que a pedagogia gestada em baixo das lonas pretas 
lhes apresentar. 
 

Desta forma, os educadores(as) para a Educação Infantil, anos iniciais do 

Ensino Fundamental, eram pessoas do próprio acampamento, indicadas pelo 
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Setor de Educação do MST a maioria com apenas o Ensino Médio e alguns com 

magistério. No início da Escola Itinerante em função de grande parte não ter 

formação para atuar na docência, o que era preocupante. Porém, o fato de 

residirem no acampamento foi determinante para o avanço do projeto político-

pedagógico. Vejamos como essa questão era apresentada no PPP, (SEED, 

2003, p.8):  

 
O fato de serem do acampamento possibilita a inserção na 
realidade e a convivência com os educandos e a comunidade 
onde terão a tarefa de desenvolver atividades pedagógicas com 
crianças, adolescentes, jovens e adultos e acompanhar as 
discussões políticas e organizativas dos acampamentos do 
MST. Estes passarão por um processo de formação antes e 
durante, ao mesmo tempo em que continuarão seu processo de 
escolarização. 

 
 

Para sanar a problemática de formação dos educadores(as), foi 

organizado um processo de formação continuada em dois níveis, estadual e 

local. A nível estadual, eram realizados ao menos, dois cursos de formação 

anual, reunindo todos os educadores e educadoras das Escolas Itinerantes do 

Paraná, com uma carga horária de formação em fundamentos da educação, 

metodologias de ensino e entre outros. Esses cursos também eram espaço de 

troca de experiências e reflexão sobre a implementação do projeto político-

pedagógico.  

Em âmbito local ocorriam, semanalmente, dois momentos de formação na 

escola, com a duração de duas horas, uma de planejamento de ensino, espaço 

que se planejava coletivamente as aulas e outro encontro de estudo e leituras 

de textos, livros como cadernos de Educação do MST, livros de Paulo Freire e o 

próprio PPP das Escolas Itinerantes.  

 Além desses processos, alguns educadores(as) da Escola Itinerante 

faziam curso de magistério, no Instituto de Educação Josué de Castro, em 

Veranópolis, Rio Grande do Sul, escola gestada pelo MST, cursos que ocorriam 

por alternância, com etapas nas férias escolares.  

 Os(as) educadores(as) para os anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, eram da rede estadual, contratados por meio de contrato 

temporário. Muitos desses conheceram a proposta dessa escola, quando se 

vincularam as elas. Devido a forma de contrato, ser por hora aulas, a maioria dos 
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professores tinha apenas parte de sua carga horaria nas Escolas Itinerantes e 

acabavam em grande medida ministrando apenas aulas de maneira tradicional, 

com planejamento individual por disciplina e centrado no livro didático, ou seja, 

não utilizam do método do tema gerador e nem conseguia se envolver com a 

totalidade dos processos da escola.  

 Nesse aspecto se explicita uma das grandes problemáticas do projeto 

político-pedagógico das Escolas Itinerantes, nos primeiros três anos de sua 

implantação. Enquanto nos anos iniciais, com educadores(as) acampados se 

buscava implementar na prática desde o plano das aulas e o ensino por temas 

geradores, tempos educativos, gestão com participação dos estudantes, nos 

anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o projeto político-

pedagógico, pouco se alterava, os educadores(as) e sua maioria reproduziam o 

mesmo formato das demais escolas da rede estadual.  

 Vale ressaltar que a problemática não estava nos educadores(as) que 

vinham de fora do acampamento, mas, sim nas condições para atuação dos 

mesmos. Pois a forma de contratação do Estado, enviava educadores(as) 

apenas para dar aula, esses não tinham um processo de formação específico, 

por conta de seus contratos precarizados, a maioria assumia sobras de aulas 

nos acampamentos e não se sentiam parte da escola, não havia tempo para 

planejamento, para convívio com as famílias e as crianças, a maioria desses 

educadores(as) desconheciam a realidade da comunidade.  

 Neste sentido, os educadores(as) dos anos finais do Ensino Fundamental 

e Médio não se sentiam parte da projeto político-pedagógico da Escola Itinerante 

e não eram inseridos num processo de reflexão, no sentido da superação dos 

limites e dificuldades, na construção de uma nova prática pedagógica e não 

conseguiam compartilhar os saberes com os(as) educandos(as). Ou seja, faltou 

por parte do Estado garantir um processo pedagógico de formação permanente 

a esses educadores(as) da rede, mas principalmente melhores condições de 

trabalho. . 

A este respeito, Freire, (1982, p. 44) afirma que: 

Na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. E pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 
a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
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reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. 

 

 

 Os educadores(as) dos anos iniciais, de certa forma, tinham o privilégio de 

participar de um amplo processo de formação. Foi esse elemento, que 

possibilitou um maior avanço na compreensão prática e teórica de fazer a Escola 

Itinerante, além da dimensão de estar inserido no processo organizativo e na 

realidade do acampamento, com a participação nas jornadas de luta pela 

Reforma Agrária, o envolvimento nas atividades do acampamento e a 

participação no coletivo de educação que envolve pais, educandos(as), 

educadores(as) e a comunidade acampada para momentos de estudo. 

 Nesses primeiros três anos, foram realizados encontros sistemáticos de 

formação político-pedagógica, com assessorias da Secretaria de Estado da 

Educação-SEED, Instituições de Ensino Superior e do Setor de Educação do 

MST que acompanhou o processo de formação, como dissemos anteriormente. 

Um elemento também importante refere-se ao processo de 

sistematização das práticas pedagógicas das diversas atividades realizadas, que 

nesse primeiro momento foi com registros, relatórios das atividades realizadas 

nas escolas. Neles eram sistematizadas as práticas, mas também a luta, que a 

Escola Itinerante travou na tentativa de romper com a forma escolar imposta pelo 

Estado, via sistema de matrícula e normas da educação.61  

 

2.4.2 Os Ciclos de Formação Humana e o Aprimoramento do Projeto 

político-pedagógico (2007-2011) 

 

No ano de 2006, o Setor de Educação e o Coletivo de Educadores(as) 

das escolas, intensificaram um processo de estudo das experiências dos ciclos 

e optaram por reelaborar o Projeto político-pedagógico, chegando à formulação 

da proposta dos Ciclos de Formação Humana (SEED, 2009), pois, desde os três 

                                                

61Para compreender esse período recomenda-se a leitura dos dois primeiros números da coleção 
cadernos da Escola Itinerante que consistem na sistematização das experiências, das escolas 
que funcionaram nesse período.  MST, Escola Itinerante do MST: história, projeto e experiências. 
SEED: Curitiba, n°. 1, abr. 2008a; MST. Itinerante: a Escola dos Sem Terra: trajetórias e 
significados. Curitiba, n° 2, out. 2008b. 
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primeiros anos de funcionamento da Escola Itinerante, os elementos de ensino 

como o tema gerador, gestão participativa dos estudantes e educadores(as), se 

mostravam potenciais, havendo a problemática da organização seriada e a 

necessidade de aperfeiçoar a avaliação.  

 Segundo Bahniuk (2015), o processo de estudo e a construção da 

proposta dos Ciclos de Formação Humana, começaram a ser realizados na 

Escola Base e nas Escolas Itinerantes, a partir de 2005, e, em 2006, o Colégio 

Estadual do Campo Iraci Salete Strozak protocolou no Núcleo Regional de 

Educação de Laranjeiras do Sul, o pedido de implementação dos Ciclos de 

Formação Humana na escola. Nos anos seguintes, diversos elementos da 

referida proposta foram sendo exercitados nas escolas, mesmo sem aprovação 

da SEED e do CEE.  

O processo de implementação de aspectos do projeto político-pedagógico 

em ciclos foi intensificado em 2007. Segundo Oliveira (2014, p. 72), no referido 

ano, deu-se início à implantação de uma nova forma de organização que exigia 

romper com a lógica da seriação, da avaliação por nota, como também a lógica 

da submissão incorporando práticas reais de auto-organização dos(as) 

educandos(as). A esse respeito, Freitas (2003, p.57) afirma que “os ciclos 

procuram contrariar a lógica da escola seriada e sua avaliação”.   

Um dos aspectos do Projeto político-pedagógico (SEED, 2009), foi a 

alteração dos espaços, tempos e os processos avaliativos nas escolas, com a 

intenção de garantir a aprendizagem dos(as) educandos(as) em sua diversidade, 

confrontando a linearidade presente na seriação, passando a escola a criar 

estratégias para contribuir na aprendizagem, excluindo a possibilidade da 

reprovação. Segundo Krug (2002, p17), os Ciclos de formação constituíam, 

naquele momento, uma nova concepção de escola para o ensino fundamental, 

na medida em que adotava a aprendizagem como direito da cidadania, propondo 

o agrupamento dos estudantes, espaço em que as crianças e adolescentes eram 

reunidos pelas suas fases de formação: infância (6 a 8 anos); pré-adolescência 

(9 a 11 anos); e adolescência (12 a 14 anos).  

A proposta em Ciclos, manteve a gestão participativa (núcleos de base 

nas turmas, coletivo de educadores(as), coordenação da escola), o método de 

ensino desde os temas geradores e avançou para o agrupamento e 

reagrupamento, conforme idades e fases de vida, com uma forma de avaliação 
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processual e diagnóstica, com pareceres descritivos, com classe intermediária 

entre cada ciclo para que os estudantes que não tivessem conseguido aprender, 

pudessem ter um espaço destinado a suprir essa necessidade. 

A aprovação do projeto político-pedagógico em Ciclos de formação 

Humana, pelo Conselho Estadual de Educação, se concretizou apenas em 2010, 

sob o parecer n° 117/10 e a Resolução n° 3922/10. De acordo com Bahniuk 

(2015), essa aprovação foi após a insistência do Setor de Educação do MST 

junto à SEED e ao Conselho Estadual de Educação do Paraná. Os principais 

questionamentos da época, por parte do Estado, relacionavam-se ao fato de 

incluir as alterações provocadas pela adoção dos Ciclos, no sistema da rede 

estadual de ensino (mesmo questionamento quando se pretendia organizar por 

etapas, em 2004). De forma mais enfática, os questionamentos estavam em 

torno do registro da aprendizagem por parecer e não por nota e também na 

ampliação de horas aulas na escola (para suprir a demanda das classes 

intermediárias). 

Para a organização em Ciclos, buscou-se uma compreensão teórica 

coerente com o projeto de educação do MST, se fundamentando na concepção 

do desenvolvimento e aprendizagem em Vygotsky(1988), para o qual, o 

desenvolvimento e aprendizagem são reconhecidas como processos distintos, 

interdependentes e que ocorrem concomitantemente. Assim, ao mesmo tempo 

em que aprendemos, desenvolvemo-nos e aprendemos mais. Esse novo 

entendimento, possibilitou avançar na relação educador e educando, pois, essa 

concepção entende que o educando não nasce pronto, que ele se desenvolve e 

aprende sempre. (SEED, 2009) 

Também essa base teórica, possibilitou que o projeto político- 

pedagógico, estreitasse conexões com a luta do MST e a vida no acampamento, 

ou seja, para fora da escola, valorizando os aprendizados dos(as) 

educandos(as), pois, compreende-se que os sujeitos não começam a aprender 

e se desenvolver na escola. Quando ele chega a ela, já aprendeu várias coisas 

e já se desenvolveu parcialmente. O papel da escola é valorizar o processo que 

já realizou e contribuir para ampliar  a aprendizagem e o desenvolvimento. 

Vygotsky (1988) considera ser o melhor aprendizado aquele que se 

antecipa ao desenvolvimento, ou seja, um aprendizado exigente põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento. Ao elevar o grau de exigência, 
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dentro é claro, das possibilidades do educando, a escola e o educador 

contribuirão  mais para o seu desenvolvimento. (SEED, 2009) 

Isso acontece porque, segundo Vygotsky (1988), há coisas que o ser 

humano já consegue fazer sozinho e há coisas que ainda precisa de ajuda para 

fazer. As coisas que faz sozinho representam o nível de desenvolvimento real e 

as outras representam o nível de desenvolvimento potencial. O educador realiza, 

nessa perspectiva, o papel de mediador, ou seja, estabelece mediações 

significativas, para que o nível de desenvolvimento potencial se realize. Com a 

mediação do educador, aquilo que o educando precisa de ajuda para realizar 

hoje pode passar a realizar sozinho amanhã. Para realizar tais mediações o 

educador lança mão de alguns signos (desenhos, gestos, linguagem verbal) e 

instrumentos (objetos). (SEED, 2009) 

Nesse processo de aprender e desenvolver é que se conecta o papel 

da escola, no sentido de transformar os conceitos cotidianos do educando, em 

conceitos científicos.  Os conceitos cotidianos são aqueles de maior 

familiaridade ao educando, mas não consegue explicá-lo com profundidade. 

Para apropriar-se dos conceitos científicos o educando vai realizando 

generalizações simples e depois mais complexas. Isso exige desenvolvimento 

da atenção, da memória reflexiva, de abstração, da capacidade de comparar e 

diferenciar e outras. Quanto mais se apropria dos conceitos científicos mais 

consegue explicar os conceitos cotidianos. (VYGOTSKY, 1988) 

É a partir dessa compreensão de ser humano, que aprende e se 

desenvolve em relação com o meio, que se formulou a proposta dos Ciclos de 

Formação Humana, não se reduzindo, portanto, apenas   a uma organização 

temporal, mas uma preocupação com o processo permanente de 

desenvolvimento e aprendizagem dos(as) educandos(as), relacionado com a 

vida e o trabalho, a organização e luta coletiva dos acampamentos.  

Desta forma a Escola Itinerante passou a se organizar da seguinte 

maneira: 
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Quadro 8-  Organização dos Ciclos de Formação Humana 

Idade Anos escolares 
na Educação 
Básica 

Ciclo da 
Educação Básica 

Ciclo de Formação 
Humana 

4 anos 
5 anos 
6 anos 
7 anos 
8 anos 
9 anos 
10 anos 
11 anos 
12 anos 
13 anos 
14 anos 
15 anos  
16 anos 
17 anos 

Educação Infantil 
Ciclo Único da 
Educação Infantil 

I Ciclo 

1º ano – EF I Ciclo do Ensino 
Fundamental II Ciclo 2º ano – EF 

3º ano – EF 

4º ano – EF II Ciclo do Ensino 
Fundamental 

Classe 
Intermediária 

III Ciclo  
5º ano – EF 

6º ano – EF 

7º ano – EF III Ciclo do Ensino 
Fundamental 

Classe 
Intermediária 

IV Ciclo 

8º ano – EF 

9º ano – EF 

1º ano – EM Ciclo único – Ensino 
Médio 

Classe 
intermediária 

V Ciclo 

2º ano – EM 

3º ano – EM 
 

Fonte: SEED (2009, p.42) 
 

Nos Ciclos de Formação Humana a avaliação traz como objetivo central  as 

diversas práticas e espaços formativos na escola, por isso, assume o caráter 

permanente, dialógico, diagnóstico, articulado, com retomadas constantes, 

relacionando as ações educativas da escola e da comunidade, os 

conhecimentos trabalhados com o horizonte e a perspectiva dos conhecimentos 

que precisam ser apropriados pelo coletivo de educandos(as) envolvidos no 

processo educativo na perspectiva da formação humana. (SEED, 2009) 

Neste sentido, foram construídos instrumentos na perspectiva da avaliação 

emancipatória como: a classe intermediária, os agrupamentos e reagrupamentos, 

um registro mais qualitativo do que quantitativo da avaliação e o Conselho de 

Classe participativo, o qual visa uma participação mais efetiva dos educandos(as) 

e educadores(as) durante todo processo, inclusive no que se refere à avaliação. 

A Classe intermediária, foi criada, para proporcionar mais aprendizagem, 

nos ciclos de formação humana não tem reprovação ao final de cada ciclo, ao 

entender que a reprovação não significa que ele aprenderá.  Dessa forma, a 

classe intermediária é um espaço, para aqueles(as) educandos(as) que não 

dominam os conceitos e conteúdos necessários para prosseguir na 

escolaridade, seguem para o ciclo seguinte, porém, em contra turno frequentam 

paralelamente essa classe. 
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É chamada classe Intermediária por se localizar entre um ciclo e outro, e 

também por fazer o intermeio entre aquilo que o educando sabe, e o que deveria 

saber. Outra característica da classe intermediária é o trabalho pela a área do 

conhecimento, articulando de fato os conteúdos e sua atualidade. (SEED, 2009) 

As classes intermediárias não geram matrículas, pois, não tem um tempo 

fixo, predeterminado. O educando permanecerá o tempo que for necessário para 

superar as dificuldades e prosseguir no seu ciclo sem este auxílio. Os 

educadores(as) trabalham com um número pequeno de educandos(as) e 

metodologias diferenciadas das habitualmente usadas pelo educador referência 

da turma. Objetiva com isto, proporcionar formas diversas de explicar conceitos 

indispensáveis, que o educando possa se apropriar do que é necessário para 

entender os novos conceitos, do novo ciclo que se encontra.  

Dessa forma, a classe intermediária é mais um instrumento para romper 

com a reprovação, que é um dos elementos que contribuem para acentuar  a 

exclusão escolar.  

Em sua implementação a classe intermediária passou pelos menos por 

três limites:  o limite no campo legal, da SEED reconhece-la e viabilizar o contrato 

de educadores(as) por área de conhecimento (linguagens, ciências da Natureza 

e Ciências Sociais), mesmo aprovadas no Projeto Político-pedagógico;  na 

compreensão do coletivo de educadores(as), pois, confundia-se como espaço 

de recuperação,  encaminhando educandos(as) que não estavam com limite 

entre o final de um  ciclo para o outro, mas, estudantes que apresentavam 

dificuldades no processo de aprendizagem encaminhava-se para a mesma; na 

formação dos educadores(as) que atuavam nessas classes, alguns deles, sem 

ter um preparo com metodologias, que pudessem contribuir no desenvolvimento 

e aprendizagens dos estudantes desde os limites de apropriação por parte dos 

mesmo.   

O processo de organização nos ciclos, é realizado através de 

agrupamentos por idades, agrupamento referência, e também os 

reagrupamentos que ocorrem entre as diferentes idades no mesmo ciclo e entre 

os diversos ciclos. Quando, no mesmo ciclo, reagrupamento horizontal e o 

reagrupamento vertical, entre sujeitos dos diferentes ciclos, isso para que os (as) 
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educadores(as) possam trabalhar com as necessidades62 e potencialidades63 

específicas do desenvolvimento de cada grupo. (SEED, 2009) 

Os agrupamentos e reagrupamentos, representam o esforço em superar 

a tradicional organização da escola em séries, superar a organização estanque 

dos educandos(as). Agrupar e reagrupar proporciona ao sujeito aprender e se 

desenvolver nas relações entre os sujeitos, com o contexto e com o objeto a ser 

conhecido, mas fundamentalmente na qualidade e intensidade vivida pelos 

sujeitos nestas relações, onde o adulto tem o papel de educador, provocador e 

organizador das relações, as quais devem ser ampliadas e aprofundadas 

processualmente de sujeito para sujeito e de ciclo para ciclo, superando a ideia 

e a prática da reprovação ou retenção.  

Registro do desenvolvimento do educando, o chamado dossiê64, é o 

instrumento de registro da avaliação contínua, sistemática, processual e 

interdisciplinar, com encaminhamentos práticos, que precede um 

acompanhamento do trabalho e do desenvolvimento de cada educando, nele 

são arquivados os trabalhos, avaliação realizadas pelo educando nas diversas 

disciplinas. Os(as) educadores(as) arquivam e anotam elementos do avanço e 

dos limites do(a) educando(a) no mesmo documento, este ainda é espaço para 

o registro da auto-avaliação dos educandos(as) e possui um espaço especifico 

para família fazer suas anotações. O dossiê acompanha os educandos(as) em 

todo ciclo. 

                                                

62 NECESSIDADES, optamos por este conceito em detrimento da ideia de dificuldade. 
Compreendemos que o sujeito tem maiores ou menores necessidades de apropriação de certo 
conceito e para isso a escola precisa organizar seu tempo e espaço para desenvolvê-los, superando 
a linearidade e hegemonia. Portanto, precisamos reagrupar para atender estas necessidades dos 
sujeitos aprendentes. As necessidades podem ser na ordem do conhecimento como nas relações 
sociais e elas devem ser superadas com ações de educadores(as) e entre os próprios 
educandos(as), portanto os educandos(as) serão reagrupados pelas necessidades (SEED, 2009, 
p.31 ). 

63 POTENCIALIDADES. Todo sujeito é sujeito de potencialidades (Vygotsky). São 
capacidades/potencialidades que o sujeito desenvolveu em sua formação e no contexto social e, que 
podem ser ainda mais desenvolvidas de acordo com o interesse de cada um e do coletivo, mas 
fundamentalmente com aquilo que iremos oferecer na escola. São agrupamentos livres ou dirigidos, 
nas oficinas de arte-educação (música, plástica, cênica...), nas áreas do conhecimento, na 
organicidade do Movimento e outros, onde os mais experientes ensinam os ainda menos 
experimentes em ofícios, conhecimentos e artes (SEED, 2009, p.31 ). 

64 O Dossiê consiste no registro do processo de acompanhamento e avaliação através de 
anotações sobre suas produções e do relatório de desempenho de cada educando. É uma pasta 
com registro do coletivo de educadores(as) e de acesso aos educandos(as), apresentado à 
família semestralmente. (SEED, 2009)  
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Como os resultados da aprendizagem não são expressos em notas, há a 

construção do parecer descritivo, que é o registro elaborado semestralmente 

pelos educadores(as), no qual se descreve de forma detalhada, o que o 

estudante aprendeu, mas também os limites, os sucessos dos educandos(as). 

Descreve com fundamento científico desde os conhecimentos trabalhados e os 

objetivos previstos em cada período, o desenvolvimento de cada educando, de 

forma clara e objetiva e de compreensão para comunidade escolar 

(educandos(as) e família) e concretizar encaminhamentos no conselho de classe 

participativo.  

Os conselhos de classe participativos na escola têm a intenção de ser um 

momento, onde os sujeitos centrais de toda ação educativa da instituição escolar 

se encontram para discutir o processo pedagógico, é organizado de forma para 

todos colocarem as suas opiniões e ideias. Ocorre no final de cada semestre, 

espaço em que os educados apresentam avaliação dos seus educadores(as), 

que fazem a leitura dos pareceres descritivos e o educando também faz sua 

auto-avaliação. Além dos educandos(as) e educadores, participam os pais.  

(SEED, 2009) 

Os conselhos de classe participativos são considerados espaço-tempo de 

efetivar a avaliação dialógica, de chamada para o compromisso com o estudo e 

a formação e não para obter notas. Ele é também, um espaço de divisão do 

poder da instituição escolar, avalia-se cada sujeito e cada instância da escola 

envolvida no processo educativo. Avaliar é parar e olhar o que foi feito e como 

foi feito, tendo como referência os objetivos que nos propomos a alcançar e para 

isso é fundamental o olhar dos diferentes atores envolvidos nesse processo, para 

que a escola e a sua pedagogia sejam vistas sob diferentes aspectos. 

Os Ciclos visam compreender o desenvolvimento humano e provocar o 

questionamento à escola seriada. Nos estudos de Sapelli (2013) e de Bahniuk 

(2015), se constata que as escolas ao realizar esses instrumentos avaliativos 

como: o parecer descritivo e o conselho de classe participativo, geram 

frequentemente, tensões, de forma mais explícita nos educadores(as) que não 

têm experiência anterior nessas formas de avaliação, sobretudo, quando são 

avaliados pelos(as) educandos(as). Mas, esse estranhamento também ocorre 

entre os pais e os(as) educandos(as), normalmente, acostumados a não 

participar dos momentos de avaliação na escola. 
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Com o projeto político- pedagógico em Ciclos de Formação Humana, as 

Escolas Itinerantes em conjunto com o Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, 

deram mais um passo, avançando para a organização formal dos anos 

escolares, desde o registro oficial no sistema, mas principalmente, constituindo 

uma escola que tem como base a formação e desenvolvimento humano pleno, 

assim sendo fiéis aos objetivos iniciais do Projeto Educativo do MST. Porém, 

persistiam limitações e inquietações, mais evidentes em relação ao ensino das 

bases das ciências e das artes.  

Pela complexidade do projeto político-pedagógico, de 2007 a 2011, foram 

realizados um conjunto de cursos de formação continuada para os 

educadores(as), que segundo Sapelli (2013), buscaram qualificar os aspectos 

dos Ciclos, os(as) educadores(as) apresentaram dificuldades, causadas pelas 

condições de trabalho que não eram adequadas,  em função de não ter o tempo 

necessário para fazer os registros e a sistematização dos pareceres e também 

encontravam barreiras em superar a concepção tradicional de avaliação. 

Em função disso, segundo Sapelli (2013), em 2011, os educadores(as) 

indicaram que a Pasta de Acompanhamento existia nas dez escolas, porém não 

realizavam o arquivamento mensal das produções dos educandos(as) e mesmo 

arquivando acabavam não retomando essas produções no processo de 

construção dos Pareceres.  Em relação ao caderno de registro, oito escolas 

utilizavam, uma não utilizava e outra utilizava só para os anos iniciais. Também 

evidenciavam que os registros feitos nem sempre eram claros e pertinentes, não 

conseguindo contribuir para que fosse feito um diagnóstico mais preciso do 

processo de aquisição do conhecimento e não retomavam os registros feitos.  

 O Conselho de Classe Participativo provocou polêmicas nas escolas que 

o utilizam, especialmente, porque os indivíduos não estão acostumados a 

receber a crítica e porque exige a construção de relações horizontalizadas, em 

2011, os educadores(as) indicaram que, das dez Escolas Itinerantes, duas ainda 

não realizavam essa forma de conselho. As oito que realizavam o faziam 

parcialmente, indicando haver dificuldades no que se refere, principalmente, à 

realização da auto avaliação dos(as) educandos(as) e educadores(as), ao 

registro escrito das discussões feitas e ao compromisso de consolidar, 

posteriormente, os encaminhamentos combinados para enfrentar as dificuldades 

apresentadas. (SAPELLI, 2013) 
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Já em relação à Classe intermediária, duas das dez Escolas Itinerantes 

em funcionamento, não tinham classe intermediária; uma não tinha, pois, teria 

poucos educandos(as) e resolvia isso no processo de reagrupamento, as outras 

sete tinham classe intermediária, porém em algumas havia um entendimento 

equivocado de classe intermediária, como reforço e não como um processo de 

atendimento às necessidades de aprendizagem, de retomada e fortalecimento 

do processo de aquisição do conhecimento ao final do ciclo. Esse entendimento 

fez com que algumas escolas trouxessem para a classe intermediária 

educandos(as) de todas as etapas do ciclo, não só os que concluíram o ciclo, 

como estava previsto no PPP. (SAPELLI, 2013) 

Sapelli (2013), ao analisar a implementação dos ciclos de formação 

humana, constatou que em 2011, apresentava-se uma proposta que os 

educadores(as) havia limitação na compreensão de sua totalidade, e pela falta 

de condições de trabalho nos anos finais havia menos aulas, em função de 

chuvas e precarização de seus contratos.  

Esses limites, expressam o desafio coletivo que foi a implementação 

dessa proposta, que interrogou e desafiou os educadores(as), mas, 

desestabilizou em alguns aspectos a forma escolar, conduzindo os 

educadores(as) ao processo de estudo e abriu espaço para participação dos 

estudantes desde os conselhos de classe participativo nas modalidades de 

ensino, inclusive nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, modalidades 

estas que nos primeiros três anos da Escola Itinerante, funcionavam igual às 

demais escolas da rede estadual. Desse exercício, foi extraindo pistas, 

apontando possibilidades de avançar na participação efetiva dos estudantes, no 

ensino de conhecimentos conectados com a vida, aspectos esses que 

discorremos mais adiante nesse trabalho.  

 

2.4.3 A Consolidação do Projeto político-pedagógico e premissas da 

organização curricular em Complexos de Estudo 

  

Em 2011, as Escolas Itinerantes do Paraná, completavam quase dez anos 

de funcionamento nos acampamentos, fruto da materialidade da luta pela terra, 

seguiam  funcionando nos acampamentos e com uma equipe de coordenadores 

pedagógicos, que já integravam o Setor de Educação e haviam concluído cursos 
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de magistério e pedagogia. As Escolas Itinerantes dos acampamentos do 

MST/PR, se consolidavam a partir de três pilares: uma escola aliada à luta pela 

Reforma Agrária; formulação de uma escola pública com um projeto 

comprometida com a luta dos trabalhadores(as); uma forma escolar para 

formação omnilateral. 

No primeiro pilar, uma escola aliada à luta pela Reforma Agrária, elemento 

originário da criação destas escolas, que reconecta-se à luta da classe 

trabalhadora camponesa e a luta pelo direito à educação no MST, já referido no 

capítulo anterior. O MST luta pelo reconhecimento da Escola Itinerante, mas, 

também exige do Estado uma forma específica de escola, como vimos até aqui, 

pressiona por melhores condições e ao mesmo tempo elabora um projeto 

político-pedagógico que busca a formação de um ser humano pleno.  

As Escolas Itinerantes não são oferecidas naturalmente pelo Estado, mas 

conquistadas pelos Sem Terra por fortes pressões e mobilizações das crianças, 

jovens e adultos como sujeitos de direitos, ação essa que também educa. Mas, 

a inovação está em pressionar por um formato de escola, tornando-se  propositor 

de um projeto de escola, que estabelece uma relação com o Estado, ou seja, o 

movimento como demandante e propositor de uma política educacional e o 

Estado, como detentor de recursos públicos e instrumentos para viabilizar essa 

política.  

O segundo pilar é a luta por uma escola pública, comprometida com a 

formação e a luta da classe trabalhadora. Nesse âmbito, o movimento extrapola 

o campo apenas reivindicatório, propriamente dito, e atinge o projeto societário, 

propondo uma escola com um projeto de educação a serviço da classe 

trabalhadora. Para tanto, precisam do reconhecimento do poder público por meio 

da contratação de educadores(as) e a instalação de infraestrutura necessária ao 

bom desenvolvimento do trabalho pedagógico, os recursos para merenda 

escolar, biblioteca e aquisição de materiais didático-pedagógicos.  

Para isso articula todas as formas de luta e pressão sobre o Estado, 

envolvendo as crianças e a juventude como protagonistas da luta pela educação, 

que junto com as famílias acampadas, ampliam o debate sobre a luta no intuito 

de conquistar apoios na comunidade local, na política, nas igrejas, enfim, nos 

diversos espaços de organização social. Embora o direito à educação esteja 

legitimado pela trajetória da sociedade, sabe-se que em se tratando de educação 
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dos camponeses e camponesas em luta, há que se mobilizar sempre pelos 

direitos. 

Assim, o MST se coloca na relação de luta e pressão com o  Estado, não 

apenas no caráter reivindicatório de uma política educacional advinda desde o 

Estado para os acampamentos e assentamentos, mas na relação de formulador 

e protagonista de um projeto educativo, com os interesses da classe 

trabalhadora, compreendendo que cabe ao Estado a responsabilidade pela 

manutenção da escola pública na sua totalidade (acesso, permanência, 

qualidade), mas, cabe à comunidade, nesse caso a organização da classe 

trabalhadora  a sua gestão, essa ação, o que vai ao encontro de  Marx para 

quem a escola deve ser uma aparelho público e não um aparelho do Estado:  

 

Isso de educação popular a cargo do estado é completamente 
inadmissível. Uma coisa é determinar por meio de uma lei geral, os 
recursos para as escolas públicas, as condições de capacitação do 
pessoal docente, as matérias de ensino etc., e velar pelo cumprimento 
destas prescrições legais mediante inspetores(...) e outra  
completamente diferente é designar o Estado como educador do 
povo!(Marx, s.d., p.233) 

 

Desta forma, essa relação que as Escolas Itinerantes tem com a política 

estatal é necessária  à própria existência das mesmas, mas desde a força e luta 

do MST, conduz objetivos de uma escola de classe, como sintetiza Sapelli 

(2013), seus objetivos eram/são: ser uma escola do Movimento, vinculada e 

comprometida coma luta pela Reforma Agrária e da classe trabalhadora; formar 

para a atualidade; promover uma educação voltada para a formação omnilateral; 

garantir apropriação dos conhecimentos produzidos socialmente; democratizar 

as relações na escola; privilegiar na metodologia de ensino, processos de 

cooperação, trabalho e participação; promover integração entre escola e 

comunidade. 

O terceiro pilar é a forma escolar articulada à formação omnilateral do ser 

humano. Busca-se nos seus aspectos organizativos, políticos e pedagógicos o 

exercício de práticas para a superação da escola capitalista, que muitas vezes é 

reprodutora da dominação. O diferencial está em estabelecer relação com a luta 

da classe trabalhadora. Nos acampamentos do MST a Escola Itinerante é uma 

ferramenta de luta, fator mobilizador das famílias para participar da ocupação, 

para permanecer nos acampamentos e no campo pedagógico, e de acordo com 
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Mariano (2008) “ela é o embrião de um projeto de educação que o MST está 

construindo”.  

Podemos afirmar que o processo educativo é organizado em relação com 

a vida e com a luta dos Sem Terra, não é uma escola em que os sujeitos se 

adaptam a sua forma e sim a escola se adapta à realidade dos sujeitos, nesse 

caso o acampamento. Para isso, busca uma organização pedagógica de acordo 

com as circunstâncias da luta do acampamento. Assim, se faz uma escola dos 

Sem Terra, na luta por Reforma Agrária, ela vem buscando inovar, desde a 

escola existente na atualidade. Como afirma Paro (1997, p.10), “Se queremos 

uma escola transformadora, precisamos transformar a escola que tem aí. E a 

transformação dessa escola passa necessariamente por sua apropriação por 

parte das camadas trabalhadoras”. É isso que o MST busca fazer, se apropriar 

de uma escola e a coloca em movimento em luta para educar em movimento, a 

serviço da classe trabalhadora.  

Podemos relacionar esse processo de construção do projeto político-

pedagógico da Escola Itinerante com a ocupação do latifúndio da terra, ou seja, 

o MST também ocupa o latifúndio da educação como afirma Martins (2004 p. 

38):  

 
O MST sintetiza essa necessidade bem clara, ao afirmar a 
necessidade de que a comunidade ‘ocupe’ a escola; resgatando 
o verdadeiro sentido de público. Isso implica na participação na 
administração da escola e no acesso total da população.  
 
 

Desta forma o MST toma a escola também como instrumento de luta, 

como analisa Mariano (2008, p.47):  

 

Uma escola organizada no acampamento pela iniciativa do MST 
dá vida e impõe outra dinâmica ao acampamento, porque 
mobiliza forças, reúne a família e contribui para a afirmação da 
comunidade acampada como forma por excelência, de pressão 
pela Reforma Agrária, a ocupação do “latifúndio” do 
conhecimento junto com a ocupação do latifúndio da terra. 
 
 

No imaginário da sociedade, a escola se perpetuou por um único modelo: 

em prédios, pensada pelo Estado, pelos estudiosos, pelos professores. No 

imaginário e na vida das famílias Sem Terra, a Escola Itinerante nos 
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acampamentos, se faz de lona, madeiras improvisadas igual às moradias das 

famílias e organizadas pelo Setor de Educação do MST, que são os 

educadores(as) Sem Terra, que constroem o projeto de educação do MST, em 

conjunto com as famílias Sem Terra e se configura uma escola como instrumento 

de resistência da classe trabalhadora e mobiliza os acampamentos 

permanentemente para sua continuidade. Exercem uma ação educativa sobre o 

processo de formação dos lutadores e lutadoras, militantes e dirigentes, que são 

hoje as crianças, conforme evidencia Mariano (2008, p.47):  

 
Na luta pela terra, a Escola Itinerante é o espaço de participação 
das crianças, como atores, sujeitos ativos na sociedade, 
enquanto criança, que convivem agem e interagem junto com os 
adultos, pois assegura a identidade camponesa e Sem Terra, 
quebrando paradigmas pré-estabelecidos na educação 
capitalista. Elevando o nível de consciência e de criticidade, 
contribuindo no processo da organicidade do acampamento e da 
escola e sinalizando para a consciência das famílias sobre a 
importância da Educação do Campo, comprometida com a luta 
e a transformação social.  

 

 

Nesse movimento de luta e construção de um Projeto político-pedagógico 

que dê conta da formação nas múltiplas dimensões, é importante destacar que 

há  também limitações, pois, a preocupação de garantir acesso ao conhecimento 

acumulado historicamente pela humanidade e  a preocupação de não fazer a 

reprodução de um conhecimento estanque e alienado da realidade,  estão 

presentes desde o início. No Projeto político-pedagógico da Escola Itinerante, 

afirma-se que à classe trabalhadora interessa uma escola que lhe dê acesso ao 

saber historicamente produzido, organizado, acumulado. Mas este saber não 

pode ser absolutizado, uma vez que não é neutro, pois, se produz a partir de 

relações sociais determinadas, e assume, portanto, os interesses das classes 

dominantes (SEED, 2003, p.13). 

Porém, as condições para fazer essa escola, foram limitadas pelo Estado, 

pois, há poucas condições oferecidas pela SEED, mais precárias que as demais 

escolas da rede estadual. O reconhecimento legal das Escolas Itinerantes 

garantiram professores, merenda e livros didáticos. Os demais recursos 

pedagógicos não foram garantidos efetivamente pelo Estado, o que expressa 

uma grande limitação.  
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O grande recurso pedagógico permanente da Escola Itinerante era a luta, 

a realidade, a organização coletiva e no âmbito do ensino, a opção até 2011, 

foram os temas geradores. De acordo com Freire (1982), o trabalho com o tema 

gerador deve levar a uma forma crítica de pensar o mundo. Os temas geradores 

se constituem como elos, que articulados, vão promovendo o estudo da 

realidade local, sem deixar de lado a realidade regional, nacional e internacional. 

Porém, as Escolas Itinerantes vinham encontrando limites no trabalho com o 

tema gerador. De acordo com Mariano (2011):  

 
A forma que as Escolas Itinerantes têm trabalhado o tema 
gerador, ora tem teorizado os problemas da realidade, não 
conseguindo retomá-los nas situações de ensino, o que os 
distancia da vida; ora tem favorecido uma postura espontânea 
no que se refere aos conhecimentos que devem ser ensinados 
nos programas de ensino, sendo priorizados somente os 
conhecimentos que os temas exigem abordar, deixando de fora 
alguns saberes que são importantes para a formação do sujeito 
(p.54). 

 
 

A forma como as Escolas Itinerantes vinham trabalhando o tema gerador, 

acabava por mecanizar o processo,  pois, como as escolas estão há muito tempo 

nas comunidades, as contradições e situações problemas em muitas situações 

se cristalizavam, as pesquisas reproduziam olhar superficial e viciado da 

realidade e os sujeitos que levantavam as pesquisas (educadores/as e 

comunidade) acabavam apontando problemáticas cotidianas e repetitivas, como 

o lixo no acampamento, o plantio, dentre outras questões, mas empobrecidas de 

contradições sociais. Assim, a prática se esvazia de ações, como ir para o 

trabalho na roça coletiva do acampamento, catar o lixo pelo acampamento e se 

desprende do ensino. Ressalta-se que essa problemática não é do método do 

tema gerador em si, mas do processo educativo realizado e nas Escolas em 

questão. 

 Outro aspecto limitador está na gestão participativa, mas efetiva dos 

educadores(as) e da comunidade, já a dos estudantes era mais limitada, desde 

os Núcleos de Base, que eram organizados dentro da própria turma, sendo 

submetido à lógica da sala de aula e do professor. Pois, era ele o responsável 

por dividir os(as) educandos(as) em grupos e orientar a auto- organização. Desta 

forma, os NB acabavam sendo acionados unicamente para realização de 
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trabalhos em grupo como pesquisa, avaliações, atividades estritamente de 

ensino ou para a limpeza da sala ao término da aula, não alcançando, dessa 

forma, o objetivo da participação no processo como um todo da escola, por vezes 

ocorriam dessas instâncias levantarem algumas reivindicações ou sugestões 

para coordenação da escola.  

 Mas, a maior preocupação estava no formato de funcionamento dos anos 

finais (6º, 7º, 8º, 9º anos) e Ensino Médio (1º, 2º, 3º anos) que com a 

implementação dos ciclos desde a avaliação, classe intermediária, exigiu uma 

alteração na forma de funcionamento, bem como a realização do Conselhos de 

Classe participativo, explicitaram os limites de ensino por parte dos professores, 

que reproduziam um ensino livresco e propedêutico. Tornando mais evidente a 

necessidade de buscar, uma nova forma de desenvolver o ensino e fazer o 

planejamento, conectado com a vida. 

A partir das limitações, apontadas anteriormente, os educadores(as) no 

Seminário de Avaliação das escolas, em 2011, perceberam a necessidade de 

refletir e avançar mais, na construção de uma proposta curricular. Em particular 

na relação do ensino dos conteúdos em conexão com a vida, como e também 

nas práticas de auto-organização de estudantes e trabalho na escola, chegando 

assim à incorporação dos complexos de Estudo, que apresentamos no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO III - A INCORPORAÇÃO DA PROPOSTA 

CURRICULAR DOS COMPLEXOS DE ESTUDO E A 

IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS DO 

SABER 

 

Nesse capítulo, discorremos sobre o processo de construção da proposta 

Curricular dos Complexos de Estudo, seu fundamento teórico, bem como as 

proposições no campo do currículo que são orientadas para as Escolas 

Itinerantes a partir de 2013. Entendemos por currículo, a prática que se produz 

no interior e no conjunto da escola, que tem a ver com a organização e 

planejamento do processo educativo e com a forma escolar.   

Segundo Sacristán (1988), currículo é uma prática cultural, mediada por 

processos históricos e culturais que em tempos e sociedades distintas, ocorre 

de forma particular, impregnada pelas condições e compreensões que dão 

significado aos processos educativos da escolarização. 

O processo de elaboração desta parte da proposta curricular teve início 

com estudos e reflexões da pedagogia socialista e contou com a leitura da 

Escola Comuna (PISTRAK, 2009). Também teve por base a retomada da 

proposta pedagógica das escolas do MST e seu projeto educativo, apresentado 

no capítulo anterior. Ou seja, o movimento de elaboração dessa proposta, foi de 

análise em relação às bases teóricas, bem como reflexão acerca dos limites da  

prática da Escola Itinerante, um exercício de avaliação a qual indicou o que 

necessitava avançar, porém, incorporando aquilo que havia sido acumulado.  

Conforme constata Sapelli (2013), foi a partir desses entendimentos, 

reconstituindo o caminho e a identidade pedagógica da Escola, que o MST 

continuou buscando na proposta soviética, do início do século XX, elementos 

que considerem outras dimensões da formação humana sem perder a dimensão 

da apropriação do conhecimento produzido social e historicamente. 

Nesta direção, apresentamos os pressupostos da nova forma escolar na 

proposta curricular dos Complexos de Estudo da Escola Itinerante do MST, 

incorporada aos Ciclos de Formação Humana, registrada no Plano de Estudos, 

com a orientação de organização de uma nova forma escolar com os tempos 

educativos, a organização dos estudantes e o planejamento de ensino em 
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conexão com a vida. Também apresentamos os resultados da Pesquisa de 

Campo na Escola Itinerante Caminhos do Saber. 

 

3.1 A Concepção de Educação, a Matriz da Vida e os fundamentos teórico-

metodológicos da Proposta Curricular 

 

A proposta Curricular incorporando os Complexos de Estudo, reafirma 

pressupostos do projeto de Educação do MST, e assume a vida como espaço 

de aprendizagem e formação. As Escolas Itinerantes por estarem vinculadas à 

luta por Reforma Agrária, está imersa no movimento da luta de classes no 

campo, questionando as relações de produção da sociedade capitalista, por isso, 

são requeridos a ela pressupostos formativos, os quais são incorporados em sua 

Proposta político-pedagógica. Essa condição exige (MST, 2013a, p.8): 

 
[...] pensar em uma escola que assume como matriz formativa 
fundamental o vínculo entre escola e vida, que pode ser 
materializado pelo trabalho pedagógico específico com as 
diferentes matrizes formadoras: trabalho, luta social, 
organização coletiva, cultura e história, tendo por base a 
realidade atual, que deve ser objeto de estudo da escola, 
adequando níveis de complexidade crescente ao 
desenvolvimento intelectual das diferentes idades. 

 

O vínculo com a vida na Escola Itinerante também representa um desafio 

em articular a socialização do conhecimento e a formação ampla, nas situações 

adversas de despejos, confrontos e enfrentamentos da luta destes 

trabalhadores(as), que almejam a terra e uma sociedade mais justa e igualitária. 

O projeto educativo do MST, está comprometido com a construção da sociedade 

do trabalho, com igualdade social e participação plena de todas as pessoas, 

conforme suas necessidades e capacidades, nos processos de decisão e de 

produção da vida, em todas as suas dimensões. (MST, 2013a) 

A escola na qual fomos educados e estamos acostumados, serve à 

sociedade capitalista, que necessitava de uma educação unilateral, dessa forma, 

assume outra matriz formativa, buscando desenvolver sua função social a de 

adaptação das pessoas à ordem social existente, separando os estudantes da 

vida concreta, de modo que não compreendam nem discutam as contradições 

sociais do meio em que vivem.  
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A Escola do Trabalho, experienciada na União da República Socialista 

Soviética65 nos aponta pistas, caminhos de como fazer uma escola em 

contraposição à escola capitalista. Os esforços dos pedagogos socialistas, após 

a Revolução Russa, em 1917, estiveram na direção de garantir o processo 

revolucionário e a construir bases para a instauração do socialismo. A educação 

foi considerada um dos aspectos importantes na constituição dessas bases, 

tendo por finalidade contribuir com a elevação cultural, intelectual e política dos 

trabalhadores(as), com vistas a formar o novo homem, socialista. (PISTRAK, 

2000) 

A proposta da Escola Comuna conectou a escola no processo da 

revolução da União Soviética e buscou guiar a escola para a centralidade dos 

objetivos formativos da classe trabalhadora, como explicita Shulgin apud  Pistrak 

(2009, p. 30):  

 
Formar os lutadores pelos ideais da classe trabalhadora, 
construtores da sociedade comunista - tais são os objetivos da 
escola. Mas o que isso significa? Que exigências obrigatórias 
decorrem disso? Para atingir estes objetivos é necessário, claro, 
conhecer os ideais da classe trabalhadora, é preciso saber 
trabalhar coletivamente, viver coletivamente, construir 
coletivamente, é preciso saber lutar pelos ideais da classe 
trabalhadora, lutar tenazmente, sem trégua; é preciso saber 
organizar a luta, organizar a vida coletiva, e para isso é preciso 
aprender, não de imediato, mas desde a mais tenra idade o 
caminho do trabalho independente, a construção do coletivo 
independente, pelo caminho do desenvolvimento de hábitos e 
habilidades de organização.  

 

Os pedagogos socialistas, chegaram à conclusão que a escola dos(as) 

trabalhadores(as) teria que ter como matriz formadora o trabalho, ou seja, criar 

coletivamente, na prática e junto às próprias dificuldades que a realidade 

educacional da época impunha, a nova escola, guiada pelos princípios básicos 

da escola única do trabalho (PISTRAK, 2000). Esse fundamento foi central na 

criação da proposta dos Complexos Temáticos, que por sua vez, tomou o 

                                                

65A experiência educacional da URSS, nas primeiras décadas do século XX, está intimamente 
relacionada ao processo revolucionário russo, que culminou com a Revolução Russa de outubro 
de 1917, momento em que os trabalhadores(as) e seu partido correspondente bolchevique – 
tomam o poder. Naquele momento, desencadeou-se um período de transição, com vistas a 
construir um modo de produção superior ao capitalismo e foram desenvolvidas experiências de 
escolas, chamadas Escolas Comuna, que tinham o trabalho como matriz formativa e a proposta 
curricular se organiza pelos Complexos Temáticos. (BAHNIUK, 2015).  
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trabalho material, socialmente útil, como base dos programas de estudo, 

colocando o trabalho de forma viva na escola, mas também articulando a ele, a 

atualidade e auto-organização dos estudantes. Segundo Freitas (2009, p.33),  

 

O que torna a escola viva, inserida na atualidade e, ao mesmo 
tempo, fornece as bases para se praticar a autogestão, a auto 
direção? O trabalho. E como estamos no âmbito da formação, 
então, trata-se de examinar o trabalho enquanto uma fonte 
formativa, ou seja, como princípio educativo. Sobre isso se pode 
ler em Pistrak (1924): O trabalho então, e somente então torna-
se a solução do problema básico escolar se ele for tomado na 
perspectiva da revolução social, se ele orienta-se pela 
construção comunista, e se nele, como fundamento seguro, 
unem-se os princípios básicos da escola moderna, isto é, a 
ligação com a atualidade e a auto-organização.   

 

Desse modo, a Escola do Trabalho se guiava na construção do 

comunismo, na conexão com os ideias da classe trabalhadora, e ao assumir o 

trabalho como matriz, exigiu métodos que pudessem trazer para dentro da 

escola o trabalho como princípio pedagógico, mas também, conectar ao trabalho 

real e mais atual para o período, no caso, nas fábricas.  Segundo Shulgin apud  

Freitas (2009, p. 33)  

 

O trabalho vai se constituindo como fundamento da vida, nas 
suas várias manifestações, inclusive na fábrica que para ele 
concentra, naquele momento histórico, a atualidade e é o “nervo 
da vida mundial”, sempre em movimento, sempre em processo. 
Aqui se colocam as questões da politecnia. “A fábrica é o melhor 
lugar para se familiarizar com os ideais proletários. A fábrica 
mais facilmente liga-se com o trabalho mundial. Assim, se junta 
na unidade de nossas exigências fundamentais. Daí a 
necessidade de forjá-las a partir dos objetivos da educação”.  

 
 
 

A atualidade era o conteúdo formativo, a base dos estudos e a conexão 

entre o conhecimento e a vida. Segundo Pistrak (2000), a atualidade são as 

contradições presentes na vida, expressam na micro atualidade dos 

educandos(as) e na macro atualidade as lutas de classes em nível mundial, que 

no caso da União Soviética encontrava sua expressão máxima na luta contra o 

imperialismo. Além de estudo, a atualidade como método refere-se também a 

participação nas lutas sociais, nas contradições em curso. Como afirma Freitas 

que cita Pistrak (2009, p.24): 
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Não se trata de partir da prática para retornar à prática-
evidenciando assim um percurso fora da prática social pelo 
interior da escola, preparatória para a prática social a ser 
revisitada. A criança tem, ela mesma, marcas da atualidade, da 
prática social. Ela é parte desta atualidade. Ela está inserida em 
seu meio e esta materialidade com suas peculiaridades e sua 
cultura também educa e faz parte da ação educativa-formativa.  
 

 

Assim, o objetivo fundamental da escola é, portanto, estudar a realidade 

atual, penetrá-la, compreende-la, atuar sobre ela e viver nela. A escola, para 

Pistrak (2000), deve educar as crianças de acordo com as concepções, o espírito 

da realidade atual, que deve invadir a escola, mas invadi-la de uma forma 

organizada, planejada, proporcionando sua conexão ao seio da realidade atual, 

adaptando-se a ela e reorganizando-a ativamente, ou seja, vivendo essa 

realidade.  

A auto-organização dos estudantes, foi apreendida desde a construção 

do socialismo Russo, que estava sendo gestada pelos trabalhadores(as) a partir 

de decisões e gestão coletiva da Revolução Socialista, ou seja, os 

trabalhadores(as) exercitavam processos de participação ativa, desde os 

Sovietes66, eram chamados a assumir tarefas, a construir o socialismo. Se a 

escola capitalista anterior, formava os(as) educandos(as) para obediência e 

passividade, a Escola do Trabalho, deveria formar estudantes construtores da 

sociedade comunista. Dessa forma, a escola poderia funcionar igual aos 

Sovietes e   as crianças e jovens deveriam experimentar, na própria escola 

formas de organização e participação que desenvolvessem a capacidade de 

coordenar e ser coordenado (ou comandar e ser comandado), de crítica e 

autocrítica, de iniciativa, de inserção na organização coletiva. Nesse sentido, 

para Pistrak (2000, pp.42-3), 

 

A auto-organização deve ser para eles um trabalho sério, 
compreendendo obrigações e sérias responsabilidades. Se quisermos 
que as crianças conservem interesse pela escola, considerando-a 

                                                

66 Os sovietes (conselho, em russo) era o órgão criado pelos trabalhadores(as) e soldados russos 
durante a Revolução de 1905 e que fora derrotada. Neste órgão, os trabalhadores(as) exerciam 
um poder ao mesmo tempo executivo e legislativo, elegendo seus representantes a partir dos 
locais de trabalho e quartéis. (TROTSKY s/d)  
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como seu centro vital, como sua organização, é preciso nunca perder 
de vista que as crianças não se preparam para se tornar membros da 
sociedade, mas já o são, tendo seus problemas, seus interesses, 
objetivos, ideais, já estando ligadas à vida dos adultos e do conjunto 
da sociedade  

 

 No processo de construção da proposta dos Complexos de Estudo, além 

de se apropriar da experiência da Escola do Trabalho (PISTRAK, 2000 e 2009), 

também teve como base a experiência de educação do MST, sistematizada na 

pedagogia do MST (CALDART; 2004 e MST; 2005).  A principal categoria 

presente em ambas propostas é o trabalho, imprescindível para compreensão 

do homem e da sociedade.  

 O que significa dizer que essa formulação curricular nas Escolas 

Itinerantes tem duas vertentes teórico-práticas: a concepção marxista de 

educação, em particular a Pedagogia Socialista, pós revolução soviética  e a 

reflexão específica feita desde essa concepção pelo MST sobre o processo de 

formação dos Sem Terra, especificidade que permitiu destacar, a dimensão 

educativa da luta social combinada à organização coletiva, e também olhar o 

próprio movimento da história, que é base da interpretação da realidade, 

assumida  como matriz de formação.  

Dessa forma, a Proposta Curricular dos Complexos de Estudo, possibilita 

e pode ser precursora da organização da vida escolar, materializando a busca 

do “elo perdido” entre escola e vida, escola e realidade atual. Desde a matriz 

formadora da vida, derivam  outras matrizes formadoras do ser humano, que 

são:  luta social, organização coletiva,  cultura e a história, que compõem a 

Pedagogia do Movimento.  

A seguir, apresentamos cada matriz pedagógica, entendendo que a 

separação delas é puramente didática, pois elas se intercruzam e se relacionam 

e decorrem da matriz principal, trabalho e vida que é a base da proposta 

curricular dos Complexos de Estudo.  

O trabalho significa a própria vida como princípio educativo porque, como 

afirma Marx (2010), o que é a vida, senão atividade? Assim, compreende o 

trabalho no sentido alargado de atividade humana criadora, construtora do 

mundo e do próprio ser humano. Nesse sentido, entende-se o trabalho, não 

apenas trabalho produtivo e não se pode confundir com a condição de trabalho 

assalariado e explorado na sociedade capitalista. A concepção é do trabalho no 
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seu sentido ontológico e da luta para converter todos os seres humanos em 

trabalhadores(as), superando as formas alienadas de trabalho. (MST, 2013a) 

Na proposta curricular, o trabalho como matriz formativa, significa que a 

base principal do projeto educativo é o vínculo dos conhecimentos escolares ao 

mundo do trabalho e da cultura que o trabalho produz. Ou seja, o trabalho como 

ato criador, está na associação de produtores livres, e no caso do campo, por 

meio de formas cada vez mais complexas e abrangentes de cooperação entre 

camponeses, intencionalizando o vínculo pelos objetivos formativos mais 

amplos, que na revolução Russa era a construção da sociedade comunista e no 

caso do MST é a construção da Reforma Agrária Popular com vista à sociedade 

socialista. (MST, 2013a) 

A  luta social está na base da formação dos Sem Terra, é a sua vivência 

que constitui o próprio ser do MST, trazendo presente a possibilidade da vida em 

movimento, em coletividade. Esta luta educa as pessoas, educa se identificando 

como classe explorada e trabalhadora, se organizando para superar essa 

situação de exploração. Esse é um dos aprendizados herdados das lutas 

camponesas e construídos pela trajetória do MST, a luta é o cerne do movimento 

e se constitui enquanto ingrediente capaz de mover, de ser força motriz de 

transformação. (CALDART, 2004) 

A classe trabalhadora, precisa de uma educação que a forme para estar 

em estado permanente de luta, não é algo que seja da natureza da escola 

capitalista, porém, tendo como referência a pedagogia do MST e reconhecendo 

o teor pedagógico, ao constatar  que a luta social educa as pessoas, por meio 

de iniciativas concretas de inconformismo e contestação social, para a 

transformação do atual estado de coisas. É possível a escola apreender desde 

essas práticas e conectar-se a ela, ajudando a desvelar as contradições da 

sociedade capitalista e fornecer conhecimentos para a formação de uma visão 

de mundo crítica, mas principalmente a possibilidade de intervir na histórica, 

almejar a superação da exploração sobre os trabalhadores(as). (MST, 2013a) 

A organização coletiva, é a matriz do viés da construção de outra forma 

societária, que é construída e aprendida pelos Sem Terra do MST, desde as 

necessidades, mas é forjada na prática, em coletividade. Para Caldart (2004) os 

Sem Terra se educam à medida que se organizam para lutar, mas se educam 

construindo uma organização com órgãos de decisões e gestão coletiva (núcleos 
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de base, coordenação coletiva, assembleia), também quando organiza 

cooperativas de produção coletiva. 

Assim, desde a participação simples ou complexa, os Sem Terra vem 

cultivando um modo de vida coletivo e aprendendo hábitos que lhe permitem 

trabalhar coletivamente e agir organizadamente no cumprimento de suas 

atividades como por exemplo: plantar, colher, organizar a vida comunitária, 

organizar as atividades diversas de lutas. A organização coletiva se realiza 

especialmente articulada às matrizes da luta social e do trabalho e ao se realizar 

possibilita algumas conquistas coletivas, como por exemplo de lutar pelo direito 

à terra, mas não como um bem individual e sim coletivo e construir comunidades, 

nas quais a igualdade, participação igualitária de todos, a equidade de gênero 

estejam presentes. (MST, 2013a) 

A cultura, se expressa no jeito de como os Sem Terra do MST se educam, 

produzindo formas de organização coletiva, formas de produzir a vida e de 

relações sociais. Ou seja, produzem cultura, ou em um movimento cultural que, 

se materializa em um determinado jeito de ser e de viver dos Sem Terra, ao 

mesmo tempo, pode ser situado em um modo de vida da classe trabalhadora, 

tem as mediações específicas produzidas por essa coletividade em movimento. 

Por outro lado, também produzem ideias, músicas, festas ligadas à vida das 

comunidades em luta (MST, 2013a). 

A história, se refere a como os Sem Terra se educam cultivando, 

relembrando as lutas passadas, compreendendo a história, olhando para os 

movimentos de luta da classe trabalhadora, desde os seus erros e acertos, 

buscando cultivar a memória da luta dos trabalhadores(as) e fazer desta um 

motor para guiar a luta adiante. Dessa forma, também faz a história, projetando 

o futuro. (CALDART, 2004) 

 Essas matrizes formativas: a vida, o trabalho, a luta social, a organização 

coletiva, a cultura e a história, são requeridas na proposta dos Complexos de 

Estudo, são balizas centrais do processo educativo. Convém assinalar que, a 

vida não cabe nas quatro paredes da escola, porém a escola cabe na vida, as 

matrizes servem como espécie de âncoras que asseguram essa conexão direta 

com a mesma. Desse modo, entende-se, que a escola pode se abrir para 

conexão com práticas de exercitação de outras relações sociais, inclusive pode 



139 

 

reorganizar seu processos educativos para que também se exercitem outras 

relações, explicitando o caráter do atual modo produção capitalista. 

 A partir do estudo dessas teorias e práticas de educação, houve a 

ampliação da Proposta Curricular das Escolas Itinerantes do Paraná com a 

incorporação dos Complexos de Estudo, que foi sistematizado no documento 

denominado de Plano de Estudo (2013),  o qual apresentaremos no item a 

seguir.   

 

3.2 O Plano de Estudos dos Complexos de Estudo 

 

A proposta Curricular dos Complexos de Estudo, é produto do intento 

coletivo dos educadores e educadoras em fazer uma Escola em relação com a 

luta pela Reforma Agrária, portanto, é produto de um processo acumulativo 

teórico-prático, ou seja, derivou das várias práticas desenvolvidas nos 12 anos 

de Escolas Itinerantes, mas também do processo de estudo, reflexão do 

arcabouço teórico apresentado no item anterior. O marco de elaboração da 

proposta em si, foram os encontros, dos quais participaram os educadores e 

educadoras das Escolas Itinerantes, do Setor de Educação MST/PR, também 

das Instituições de Ensino Superior, que se reuniram em 2009 para registrar 

algumas experiências de escolas do Movimento, tanto do Paraná como de outros 

estados. O processo resultou na construção de quatro cadernos. 

Segundo Sapelli (2013) após o término da construção desses quatro 

cadernos, iniciou-se a construção do quinto caderno que visava justamente, a 

elaboração de orientações pedagógicas para os educadores(as) dos anos finais 

do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, modalidades que careciam de 

orientações específicas sobre o ensino em conexão com a vida. Quando o 

trabalho foi iniciado algumas questões emergiram, especialmente no que se 

referia à forma de ensino nos anos finais, se referenciaria no tema gerador, assim 

como se guiava o ensino nos anos iniciais. A partir dessas dúvida, foi decido 

suspender o trabalho com a produção desse caderno e buscar entender os 

Complexos Temáticos, iniciando estudos da Escola do Trabalho (PISTRAK, 

2009) e retomando a Pedagogia do MST (CALDART, 2004) ou seja, uma  

discussão sobre os pressupostos da proposta.  
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Em 2010, foram organizadas reuniões e encontros especificamente para 

a construção da proposta Curricular dos Complexos de Estudo, que tomou como 

base os trabalhos de planejamento feito nas Escolas Itinerantes, no período 

anterior a 2010, que construiu uma referência de conteúdos que deveriam ser 

garantidos em cada ano, que teve um processo de construção da lista de 

conteúdos, tendo como ponto de partida as Diretrizes Curriculares da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná. (MST, 2014b) 

Essas “listas de conteúdos” serviram de matéria-prima inicial para a 

construção da nova proposta e potencializou o trabalho dos conteúdos nas 

escolas. Segundo Sapelli (2013), houveram limitações na construção dessas 

listas, pois os próprios educadores(as) que atuavam nas escolas tinham 

dificuldade para definir os conteúdos de suas respectivas disciplinas por ano. 

Assim, foram envolvidos vários especialistas de diferentes disciplinas e vários 

currículos foram consultados, provocando modificações em relação às Diretrizes 

Curriculares da SEED/PR.  

O processo para a construção da Proposta dos Complexos de Estudo, 

num primeiro momento teve financiamento da Secretaria de Educação, depois o 

Movimento precisou contar com o trabalho voluntário de vários especialistas e 

financiamento próprio para continuá-lo. Conforme tabela abaixo, houveram oito  

encontros para a construção da Proposta dos Complexos de Estudo,  sendo, em 

2010 (maio e outubro), 2011 (junho, agosto, outubro e novembro), em 2012 

(maio e setembro) esses encontros contaram com a assessoria e 

acompanhamento sistemático de Luiz Carlos de Freitas (UNICAMP) e Roseli 

Salete Caldart (ITERRA/MST). 

 

Quadro 9- Encontros de Construção da Proposta Curricular  

Encontro de 
Construção 
da Proposta  

Local/Data  Atividades realizadas 

1º Encontro  Casa do Trabalhador, 1 
a 3 de maio de 2010, 
Curitiba/PR 

Discussões sobre a elaboração do 
caderno 6 e construção da tabela de 
conteúdos e análise de três inventários e 
decisões para continuidade da 
construção da proposta curricular.  

2º Encontro  Casa do trabalhador, 5 
a 8 de outubro de 2010 
em Curitiba 

Síntese dos inventários das escolas; 
discussões sobre matriz formativa, 
estudos sobre a Escola do Trabalho e 
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apresentação  do 1º. Esboço da proposta;  
definição dos níveis de implementação; 
apresentação do 1º esboço dos objetivos 
formativos;  apresentação das tabelas de 
conteúdos e definição dos conteúdos 
para o 1º. Semestre; definição da coluna 
da vida e primeiro exercício de relacionar 
conteúdos e objetivos de ensino e 
formativos 

3º Encontro Universidade 
Tecnológica do Paraná 
(UFTPR), 3 a 5 de 
Junho 2011, 
Curitiba/PR  

Retomada das matrizes formativas; 
qualificação das tabelas de conteúdos;  
definição dos objetivos formativos e de 
ensino ; exercício de relacionar objetivos 
e realidade.  

4º Encontro  Alojamento do MST,  22 
a 24 de Agosto de 2011, 
Curitiba/PR 

Realização de tentativas de agrupar para 
identificar possíveis complexos, 
constatação de  muitos objetivos 
desconectados, início da construção de 
justificativas para conexões 

5º Encontro Seminário dos 
Vicentinos,  12 a 15 de 
Outubro 2011, 
Curitiba/PR  

Fase  de síntese:  Início da organização 
do volume  de informações, decisões, 
produtos; formulação dos êxitos e pré-
requisitos e do trabalho com os objetivos 
formativos;  definição dos complexos e 
sua organização por semestre. 

6º. Encontro  
 

Casa do trabalhador, 30 
e 31 de março 2012, 
Curitiba/PR 

Definições sobre organização do Plano 
de Estudo, identificação de problemas na 
tabela de conteúdos (falta de conteúdos, 
muitos desconectados) 

7º Encontro  Seminário dos 
Vicentinos, 21 e 22 de 
maio de 2012, 
Curitiba/PR   

Reorganização das tabela de conteúdos 
e objetivos de ensino e organização dos 
complexos de Estudo (porção realidade, 
disciplinas conectadas, conteúdos)   

8º. Encontro  Seminário dos 
Vicentinos 20 e 21 de 
setembro 2012, 
Curitiba/PR  

Finalização do documento do Plano de 
Estudos, decisões sobre próximos 
passos da experimentação 

Fonte: MST (2014b)  

 

Nesses encontros, grande parte do tempo, segundo Sapelli (2013) foi de 

estudos, reflexões teórico-práticas para que o grupo compreendesse a proposta 

da Escola Comuna e pudessem formular os Complexos de Estudo. Vale ressaltar 

que logo no início dos trabalhos, se refletia que a experimentação com os 

Complexos de Estudo não representava a transposição da experiência  da 

Escola do Trabalho da URSS, para as Escolas Itinerantes,  mas que ela seria 

ponto de partida, dessa forma foi considerada a auto-crítica de Pistrak e 

agregando as reflexões e práticas desde as experiências das Escolas do MST. 
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Em relação aos equívocos da experiência da Escola do Trabalho,  Pistrak 

(2009) aponta  três principias: a) contrapor o estudo das disciplinas escolares 

separadas ao estudo da realidade; b) a negação do sistema de matérias, da 

autonomia das disciplinas, a subordinação de cada disciplina aos temas do 

complexos externos a cada disciplina e ocasionais a ela, que conduziu a 

transgressão da sistematicidade das matérias, restando retalhos, pedaços de 

conhecimento mal ligado entre si; c) a ideia que os alunos receberiam o 

conhecimento não pelas matérias mas pelo estudo global, disso resultou que os 

complexos foram estudados estaticamente, descritivamente, sem compreensão 

da dinâmica dos fenômenos. Além desses limites apontados, houve resistência 

do magistério, pois, além de ser uma classe contra-revolucionária, reacionária, 

não foram envolvidos no processo de construção da proposta.  

A partir dessa autocrítica, a opção das Escolas Itinerantes, foi justamente 

a manutenção das disciplinas escolares, com seus conteúdos, métodos 

específicos, para formulação dos complexos tendo-as por base, pois, de acordo 

com o Pistrak (2009), o complexo temático deve estudar a vida, a realidade, não 

fora das disciplinas, mas por meio delas, as quais são bases do conhecimento e 

devem ser instrumento para estudo ativo da vida e sua transformação.  

A proposta Curricular dos Complexos de Estudo assume a necessidade 

de se definir conteúdos para a escola, entendendo que não cabe aos 

educadores(as) sozinhos essa responsabilidade, em função da complexidade 

das várias ciências e das artes, pelo pouco domínio do conhecimento 

epistemológico que os professores detêm sobre as ciências e as artes, inclusive 

de seus conteúdos instrucionais. A fim de não correr o risco de que houvesse 

um empobrecimento de conteúdos escolares, essa definição deve ocorrer entre 

as escolas, e neste caso, da elaboração da proposta do Paraná foi definindo o 

currículo e as ligações gerais com a vida, e a abordagem e metodológica geral.  

Nesse caminho, o processo de elaboração da proposta foi organizado em 

três níveis: o primeiro – nível da rede de escolas; o segundo – nível do coletivo 

Escolar, o terceiro – nível de preparação do magistério.   

No primeiro nível, chamado de “Coletivo de Escolas”,  em função de 

reunir o conjunto das Escolas Itinerantes, ocorreu o processo de estudo e 

elaboração do planejamento geral da proposta, que ocorreu entre 2010 a 2012 

e culminou na sistematização do Plano de Estudos. Nesse nível, além de 
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participarem, os representantes por escolas que variavam de 2 a 5 pessoas por 

escola, contou com uma equipe de sessenta assessores.  

Ele foi composto por três fases:  fase 01-  levantamentos; fase 2- 

definições; fase 3 - análises e sínteses. (MST, 2014b) 

Na fase 1- de levantamentos: foram realizados os levantamentos 

referentes aos conteúdos e os objetivos de ensino (que levou em conta a lista de 

conteúdos já elaborada, porém, foram produzidos para cada conteúdo objetivos 

de ensino e justificativas (buscando responder o porquê ensinar esse conteúdo 

e porque conectar a determinada porção da realidade); formulou também a 

concepção de educação, matrizes formativas e os objetivos formativos (que foi 

a retomada desde a proposta de educação do MST). Também, realizou-se 

levantamento da realidade da escola e seu entorno, por meio de inventários da 

realidade. 

Na fase 2- foram realizadas definições dos níveis de implementação, 

definição da forma de organização dos conteúdos que seria apresentado por 

semestre e também a definição da coluna da vida, fazendo exercício de 

relacionar conteúdos e objetivos de ensino e formativos.  

Na fase 3- Análises e sínteses – foi realizado um processo de relação 

entre conteúdos e a coluna da vida, estabelecendo conexões,  definindo as 

porções da realidade a serem exercitadas como elemento de cada Complexo. 

O segundo nível, chamado de “coletivo escolar”, iniciou em 2012, houve 

a realização de exercícios de planejamento de aula, de reconstrução dos 

inventários da realidade, estudo do fundamento teórico dos Complexos de 

Estudo.  

O terceiro nível, preparação do magistério, ocorreu após término da 

sistematização do Plano de Estudos, final de 2012. No início de 2013, o Plano 

de Estudo foi encaminhado para as Escolas que puderam conhecer e buscar 

compreender o sistema de produção dos Complexos de Estudo, para poder 

desenvolvê-lo na escola. Para isso foi organizada a formação dos 

educadores(as) envolvidos, voltados à apreensão da proposta. Incluiu-se 

também, posteriormente, nesse último nível a formação da comunidade e 

dos(as) educandos(as). Nesse nível, os educadores e educadoras devem liderar 

a adequação das decisões tomadas ao nível de sistema ao entorno da escola, 

concreta, com seus educados.  
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É importante considerar que não existe uma separação exata entre os três 

níveis, em especial, em relação aos dois últimos, uma vez que acontecem de 

forma concomitante. Esses dois níveis iniciaram-se de forma mais efetiva, nas 

escolas, a partir de outubro de 2012, porém, antes alguns elementos da proposta 

já estavam nas escolas e nas formações dos educadores(as). (BAHNIUK, 2014) 

Retomando as produções do nível 1, ao definir os conteúdos e objetivos 

de ensino houve a necessidade de saber qual o aspecto do meio a levar em 

conta ao ensinar e, por isso, iniciou-se pela definição do conteúdo, pois sem ele, 

não saberia para onde olhar no complexo meio que circunda a escola. Como 

nem tudo que se ensina está no entorno da escola, há que ter o conteúdo como 

um direcionador do olhar para aspectos que necessitam ser aprendidos e que 

não estão no entorno imediato da escola. (MST, 2014b) 

Com o objetivo de ajudar os educadores(as) a olhar o entorno, criou-se 

áreas de inventário do meio de forma a auxiliar um maior conhecimento do 

entorno da escola. O Inventário consiste na realização de um levantamento de 

informações e aspectos da realidade, a partir de um roteiro com quatro aspectos: 

1) caracterização da realidade (nome da escola, acampamento, município, 

história dessa comunidade, características culturais e sociais); 2) levantamento 

das lutas sociais em torno da escola e da comunidade (lutas por território - terra, 

água; direitos sociais - saúde, educação, melhorias para a comunidade);  3) 

levantamento das formas  participativas de organização (dentro e fora da escola); 

levantamento das fontes educativas no meio (naturais, culturais e sociais) e 

agências formativas (escola, associação, igreja, movimento, grupos culturais, 

clubes de esportes); 4) levantamento das formas de trabalho  (autosserviço, 

oficinas, trabalho produtivo, agroindústria, fábricas, serviço doméstico, mutirões, 

cooperativa coletiva). A partir da coleta desse conjunto de informações das 

escolas envolvidas, organizou-se um texto com a totalidade das informações, 

agrupando-as por categoria. (MST, 2014b) 

 A seguir, apresentamos a síntese dos inventários das Escolas, 

organizado em três colunas, intituladas lutas, organização e trabalho.  
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Quadro 10– Síntese dos inventários da realidade  
 

LUTAS ORGANIZAÇÃO TRABALHO  
 
 

Luta pela terra/ reforma 
agrária popular; pela 
educação; pela saúde; 
acesso e permanência na 
terra.  
Luta pela agroecologia  
Luta: Gênero (participação 
de poder)  
Luta pela cidadania (título de 
eleitor, bloco de produtor, 
endereço, RG).  
Luta pela organização  

Formas de organização no 
acampamento  
NB; Setores; Coordenação; 
Direção; Brigada; 
Associação; Grupo de 
Jovens/Adolescentes; Grupo 
de Mulheres; Assembleia  
Formas de organização da 
escola  
- Coordenação da escola do 
acampamento; APMF/ 
Conselho Escolar; Coletivo 
de educadores (grupo de 
estudo); NB dos 
educandos(as) 
(acampamento); Grêmio 
estudantil; Conselho de 
Classe participativo; Equipes 
de Trabalho; Reunião de pais/ 
Assembleia; Coordenação de 
turmas (educandos/as) 

Produção familiar 
(subsistência e 
comercialização):  
- Plantio e colheitas; 
Produção leiteira;- Criação de 
animais  
Autosserviço: Trabalho 
doméstico; Organização do 
espaço escolar; 
Embelezamento ; Cuidado 
das crianças; Proteção de 
fontes; Plantio de árvores; 
guarda no acampamento  
Empreitada:  
Venda da força de trabalho:  
- Colheitas; Pedreiro; Pintor  
Mutirões:  
Oficina: Horta  
Cooperativas do 
agronegócio  
(não há registros de 
cooperativas do MST no 
entorno de nenhuma das 
escolas)  
Indústria  
Agentes de Saúde 

 

Fonte: MST (2014b) 
 

Também no nível 1, houve a revisão da concepção e as matrizes 

formativas (Vida, Trabalho, Luta Social, Organização Coletiva, Cultura e 

História), descritas no item anterior desse capítulo. O trabalho de revisão 

consistiu em,  por meio da referência dos pressupostos presentes na proposta 

de Educação do MST e no projeto pedagógico da Escola Itinerante, desenvolver  

a elaboração dos objetivos formativos voltados para demarcar a intencionalidade 

de formação humana, envolvendo as diversas dimensões do ser humano, 

relativas aos valores, hábitos, atitudes importantes de serem exercitadas pela 

escola, na ligação com a vida. (MST, 2013a) 

Com todas essas produções coletivas: listas de conteúdos, inventário, 

objetivos formativos e de ensino, realizou-se a fase de análise e construção do 

planejamento, estabeleceu-se o cruzamento entre a síntese dos inventários, por 



146 

 

meio da coluna da VIDA, organizada pelos descritores trabalho, lutas e 

organização com os conteúdos escolares. Posteriormente, a ligação se 

estabeleceu com os objetivos de ensino e os formativos. Na primeira tentativa, o 

número de ligações realizadas mostrou-se excessiva, dificultando avançar nas 

análises. Por conta disso, foram refeitas, algumas vezes essas ligações, 

tornando-as restritas ao máximo de duas ligações por objetivo de ensino. Os 

objetivos eram conectados com os aspectos da vida que melhor possibilitassem 

a vivência e apreensão do mesmo (SAPELLI, 2013).  

 O processo de síntese, desprendeu de tempo e muito trabalho da equipe, 

que teve que fazer agrupamento das ligações feitas (entre conteúdo e coluna da 

vida), estabelecendo um diálogo e/ou uma negociação entre os especialistas das 

disciplinas, na intenção de agregar, se possível, as conexões em aspectos da 

vida com maior número de ligações. Resultou desse processo, a identificação 

das porções da realidade a serem exercitadas por semestre, em cada ano (do 

6° ao 9° ano do Ensino Fundamental), o que permitiu a identificação dos 

Complexos, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 11 – Porções da realidade dos Complexos de Estudo 
 

6º. Ano  
1º. Semestre  
A luta pela Reforma Agrária;  
Produção de alimentos;  
As formas de organização coletiva dentro e fora 
da escola  
A cultura camponesa  
2º. Semestre  
A luta pela Reforma Agrária;  
Manejo dos ecossistemas;  
Autosserviço;  
As formas de organização coletiva dentro e fora 
da escola  

 

8º. Ano  
1º. Semestre  
Luta pela Reforma Agrária  
Manejo do agroecossistema 
Formas de organização do acampamento e 
escola  
2º. Semestre  
Luta pela Reforma Agrária  
Agroindústria  
Formas de organização do acampamento e da 
escola  

 
7º. Ano  
1º. Semestre  
Luta pela Reforma Agrária  
Criação de animais  
Agroindústria  
Organização do Acampamento/Assentamento e 
na escola  
2º. Semestre  
Luta pela Reforma Agrária  
Produção de alimentos  
Organização no acampamento e assentamento e 
na escola  
 

9º. Ano  
1º. Semestre  
Luta pela Reforma Agrária  
Beneficiamento e processamento da produção  
Agronegócio (monocultura e empresas 
cooperativas ou outras)  
Organização coletiva dentro e fora da escola 
(acampamento ou assentamento)  
2º. Semestre  
Luta pela Reforma Agrária  
Vendas/comercialização de produtos  
Organização coletiva dentro e fora da escola 
(acampamento ou assentamento)  

 

Fonte: (MST, 2013) 
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Todo esse processo de estudo, elaboração, análise e síntese coletiva, 

resultou na organização do Plano de Estudos (2013), que é um documento 

síntese que apresenta uma proposição de forma e organização curricular em 

Complexos de Estudo para aos educadores(as) das escolas, dando início aos 

níveis II e III do experimento, referentes ao coletivo escolar e à formação dos 

educadores(as). O Plano de Estudos apresenta como objetivo, a 

intencionalidade da formação de construtores de novas relações sociais. (MST, 

2013a) 

Em relação à pedagogia do MST, no Plano de Estudos, reafirma a 

concepção do MST, que compreende a educação como intencionalização da 

formação humana na direção de objetivos sociais e políticos e na relação com 

projeto societário. Essa intencionalidade é materializada na produção coletiva de 

um ambiente educativo e no movimento ou ação organizada das matrizes 

constituidoras do ser humano: trabalho, luta social, organização coletiva, cultura, 

história, matrizes essas que podem se materializarem na prática da escola da 

seguinte forma:  

A matriz do  trabalho se materializa nas práticas educativas do MST  com 

a organização de ambiente educativo orientado pelo princípio da atividade (todos 

trabalhando) e da relação entre teoria e prática, possibilitando a prática diária de 

duas ou mais horas de  inserção dos estudantes em diferentes formas de 

trabalho socialmente útil, que correspondem às necessidades coletivas da 

comunidade e da escola,  considerando as características de cada idade e as 

condições objetivas do local e de seu entorno. Na escola, os(as) educandos(as) 

podem desenvolver atividades domésticas ou de autosserviço na própria escola 

(lavar louça, limpar a escola, banheiros, cozinhar), também trabalhos sociais no 

acampamento ou assentamento ( programas de rádio, jornal informativo, serviço 

de correio, noites culturais) e atividades produtivas com os estudantes mais 

velhos (plantação de hortaliças, criação de pequenos animais, cultivo de 

pomares e jardins), atividades das mais simples às mais complexas, ou seja, o 

exercício real da organização coletiva do trabalho, em diferentes formas e 

crescendo em níveis de exigência. (MST, 2013a) 

Referente à matriz da luta social, indica que é colocada em prática na 

escola por meio, do estudo e investigação das lutas sociais existentes dos 

trabalhadores(as) de perto e de longe que é objeto de estudo científico na escola, 
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por meio das disciplinas de ensino ou de outras atividades curriculares que são 

organizadas a partir de seminários, círculos de debates, semanas temáticas. 

Mas, também faz parte do currículo da escola, a participação dos estudantes em 

ações da luta social a partir do seu vínculo com o MST, ou outras lutas de 

organizações de trabalhadores(as) a que se vinculem suas famílias e 

comunidade, ou seja, participam das mobilizações, jornadas de luta, encontros 

dos Sem Terrinha67 ou jornadas da juventude Sem Terra68, conforme a idade e 

os envolvimentos locais, os estudantes vão organizados participarem do 

processo de luta. (MST, 2013a, p.14) 

A partir da matriz da organização coletiva, são implementadas práticas de 

gestão democrática na escola, com espaços de a auto-organização como base 

na participação dos estudantes no processo de gestão coletiva da escola 

(criação de espaços e instâncias coletivas de decisão), mas também as práticas 

de trabalho socialmente necessário realizadas na escola por meio de uma 

organização coletiva do trabalho, com divisões de tarefas e responsabilidades.  

O trabalho socialmente necessário é um conceito apropriado da 

pedagogia socialista, o qual compreende aquele tipo de trabalho que muitas 

vezes o Estado e a comunidade deveria fazer, mas por algum motivo não o faz. 

É um trabalho, decidido, planejado e executado pelos os estudantes e o seu 

resultado se reverterá em benefício da coletividade escolar e da comunidade, 

como por exemplo a reconstrução e uma ponte, a organização de uma rádio para 

a comunidade. (SHULGIN, 2013) 

Nesse sentido, a organização coletiva ocorre através do trabalho e com a 

organização de grupos de estudos e práticas diversas de estudo científico, 

combinado com a realização de um processo de avaliação participativo 

(conselho de classe participativo), quando todos os sujeitos do processo são 

avaliados. O objetivo (processual) é chegar a formas cada vez mais coletivas de 

                                                

67 Sem Terrinha é o nome auto batizado das crianças que vivem nos acampamentos e 
assentamentos e os Encontros Sem Terrinha, são espaços nos quais se encontram as crianças 
de 0 a 12 anos e esses encontros ocorrem no mês de outubro e desenvolvem atividades de 
estudo do Estatuto da Crianças e do Adolescente e a partir deste estudo dos direitos, elaboram 
pautam de reivindicações para poder público, principalmente em relação a direitos básicos como 
direito a terra, saúde e educação, também é um encontro protagonizado pelas as próprias 
crianças, que assumem funções de lideranças infantis no processo. (MARIANO, 2015) 

68Essa jornada ocorre no mês de agosto, espaço em que a juventude de todos os acampamentos 
e assentamentos faz atividades como encontros estaduais, mobilizações pelo direito à educação.  
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gestão e de organização do trabalho da escola (envolvendo os estudantes). 

(MST, 2013a) 

Na prática educativa o trabalho com a matriz da cultura, implica em crítica 

à cultura hegemônica na sociedade capitalista (indústria cultural) e em 

cultivo/projeção de parâmetros de relações sociais e de hábitos cotidianos que 

expressem e consolidem os objetivos sociais, políticos, humanos. Implica 

também na intencionalização de processos específicos de apropriação de 

conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história (no movimento 

de suas contradições sociais) e de produção de novos conhecimentos exigidos 

pela realidade atual. (MST, 2013a) 

Dessa matriz também derivam várias práticas. O cultivo da mística no 

cotidiano das escolas, todos os dias iniciam com uma performance ou 

apresentação teatral que utiliza diversas linguagens culturais (poemas, música, 

artes, gestos, ritos) que busca refletir sobre a memória coletiva da luta dos 

trabalhadores(as), essencial para a formação da consciência dos mesmos.  

Também a organização de noites e jornadas culturais que resgatam e valorizam 

o conhecimento do modo camponês de fazer agricultura, os conhecimentos que 

se produz e se utiliza nela, as tradições culturais, as relações sociais típicas de 

famílias e de comunidades de camponeses, mas também músicas, poesias, 

contos e causos. Também leva a escola a priorizar a organização de grupos de 

produção e expressão artística (diversas formas de linguagem da arte) e a 

realização de atividades de educação física planejadas adequadamente ao 

desenvolvimento corporal saudável. (MST, 2013a) 

E por fim, sobre a matriz da história, exige que os educadores(as) e 

educandos(as) vivenciem e desenvolvam estudos que compreende a relação 

entre memória e história (enraizamento projetivo), trabalhando na formação da 

consciência histórica. Na prática das escolas, há estudantes, responsáveis em 

fazer um registro diário dos acontecimentos na escola e a refletir lições e 

aprendizados coletivos. Para isso, alguns aprendizados básicos são 

intencionados como:  compreender a própria vida como parte da história; 

respeitar a história; aprender a ver cada ação ou situação numa perspectiva 

histórica, quer dizer, em um movimento entre passado, presente e futuro, e 

compreendê-las em suas relações com outras ações, situações, uma totalidade 

maior. (MST, 2013a, p.17)   



150 

 

Em relação à forma escolar, reafirma a proposta de organização escolar 

em tempos educativos, que na Escola Itinerante vem sendo desenvolvidos 

desde a sua implementação, em 2003, conforme apresentamos a seguir, (MST, 

2013a): 

a) Tempo Abertura: conhecido também por Tempo Formatura ou Tempo 

mística, corresponde ao momento inicial do turno escolar, envolve todos os 

sujeitos da escola, em qual são realizadas místicas e informes; 

b) Tempo Trabalho: estabelecido por meio de uma divisão social do trabalho, 

para suprir as demandas da coletividade escolar, porém com função 

pedagógica, espaços de reuniões e trabalho nos núcleos setoriais. 

c) Tempo Leitura: Destinado à leitura de diferentes gêneros discursivos com a 

intenção de contribuir para o desenvolvimento pelo gosto e o hábito da 

leitura; 

d) Tempo Reflexão Escrita: é voltado à produção de uma pequena reflexão 

sobre o vivenciado durante o dia na escola. 

e) Tempo Cultura: É o momento voltado para o cultivo das expressões culturais 

diversas, como por exemplo, sessão de cinema, apresentações teatrais, 

entre outras. 

f) Tempo Aula: é destinado ao desenvolvimento pelas disciplinas escolares de 

seus conteúdos, estabelecendo o vínculo com a vida, por meio dos 

complexos; 

g) Tempo Estudo: é destinado aos estudos dos educandos(as), de forma 

individual ou coletiva, para a realização de pesquisas e outros trabalhos 

provenientes das disciplinas, dos núcleos setoriais, inclui também, os 

estudos etnográficos sobre a região; 

h) Tempo Oficina: nele são desenvolvidas atividades voltadas para apreensão 

da cooperação, habilidades manuais, cognitivas, culturais; 

i) Tempo notícia: é voltado para o acompanhamento de noticiários e debater 

sobre informações obtidas, organizado pelo núcleo setorial de comunicação; 

j) Tempo Núcleos Setoriais: é destinado à organização e planejamento dos 

núcleos, bem como à realização das atividades competente aos mesmos; 

k) Tempo dos educadores: é espaço destinado ao estudo, avaliação e 

planejamento dos educadores, buscando formas coletivas de vivência desse 

espaço. 
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Como parte da forma escolar, há a necessidade da construção da auto-

organização dos(as) educandos(as) para o fortalecimento de uma coletividade 

que se auto-gestione, com espaços para propor e decidir sobre a dinâmica do 

trabalho pedagógico e a gestão da escola como um todo. Assim sendo, a forma 

escolar pretende uma educação não autoritária, que iniba mecanismos de 

submissão e produção da conformidade. 

Nessa direção, propõe uma estrutura de gestão democrática, composta 

pela assembleia como instância máxima de decisão, na qual todos os 

estudantes, educadores(as), e demais profissionais podem participar, com voz 

ativa, com direitos e deveres. (MST, 2013a) 

 O segundo espaço de decisão, mas articulado à assembleia refere-se a 

Comissão Executiva da Assembleia ou Coordenação da Escola, composta pelos 

estudantes-líderes dos Núcleos Setoriais encarregados dos aspectos 

específicos da vida escola.  

A terceira, são os Núcleos Setoriais, compostos pelos estudantes que os 

integram e criam, conforme a necessidade do trabalho na Escola. Podem ser, 

por exemplo, núcleos da Memória, do apoio ao ensino, agrícola, comunicação e 

outros, conforme especificação que segue: . 

 

Figura 2 – Esboço da proposta de organização da Escola  

 

     Fonte: MST (2013) 
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De forma ascendente, veremos as turmas (os agrupamentos de referência 

por ano, condicionado ao planejamento de ensino docente). Os Núcleos 

Setoriais agrupam estudantes das diferentes turmas e neste espaço/tempo 

articulam ações específicas, ou seja trabalho demandados pela articulação de 

determinada porção da realidade em execução. A organização destes núcleos 

acontece mediante as demandas reais de cada escola.   A Coordenação da 

escola é composta pelos estudantes responsáveis (coordenadores dos Núcleos 

Setoriais). É neste espaço que se unificam as diferentes ações que movimentam 

a escola em cada período letivo. Os coordenadores dos Núcleos devem ser 

trocados de tempo em tempo, para que todos aprendam a coordenar e serem 

coordenados, garantindo assim a participação efetiva de todos em processos 

coletivos e complexos na escola.   

Todos esses indicativos de alteração na forma e conteúdo escolar, 

compõem parte dos Complexos de Estudo. Os Complexos de Estudos são 

marcados por pelo menos três aspectos: o primeiro, como o próprio nome diz é 

a representação de uma “complexidade” que articula um conjunto de 

conhecimentos, que devem ser apropriados pelos estudantes com ajuda dos 

educadores(as), manipulando, desvelando os conceitos, categorias das várias 

ciências e artes objetos de ensino de um determinado ano escolar.  (MST, 

2013a) 

A segunda característica, corresponde à exigência dos complexos 

articularem-se a uma prática social real, ou seja, tem que conter o trabalho 

socialmente necessário, possibilitando o ensino dos conteúdos na vida, na 

concretude em torno da escola e a articulação com o elemento da auto-

organização dos estudantes.  

A terceira, é o palco de uma exercitação teórico-prática que exige do 

estudante as bases conceituais para seu entendimento, permite criar situações 

para exercitação prática destas bases plenas de significações e desafios e ao 

mesmo tempo permite que estes conceitos sejam construídos na interface da 

contribuição das várias disciplinas responsáveis pela condução dos complexos.  

Ele é mais que um tema ou eixo e não se resume à idealização de uma prática 

que apenas anuncia a aplicabilidade longínqua de uma aprendizagem. (MST, 

2013a).  
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A proposta dos Complexos de Estudo pode assim ser apresentada: 

 

Figura 3 – Elementos da proposta dos Complexos de Estudo 

  

COMPLEXO DE ESTUDO

BASES DAS

CIÊNCIAS E ARTES

CONTEÚDOS, OBJETIVOS 

DE ENSINO E ÊXITOS

ORGANIZAÇÃO 

COLETIVA

COM AUTO

ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTUDANTES

PLANO 

DE

ESTUDOS

Matrizes 

Pedagógicas
(organizadoras do 

Ambiente Educativo)

Trabalho
(Método geral – relação 

com a vida – teoria e 

prática)

Tempos 

Educativos

MEIO EDUCATIVO - ATUALIDADE

ASPECTOS 

DA REALIDADE
(seleção desde os
inventários)

TRABALHO SOCIALMENTE 
NECESSÁRIO
(desde as matrizes pedagógicas)

FONTES EDUCATIVAS

MÉTODOS E TEMPOS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

E ÊXITOS

OBJETIVOS
DE EDUCAÇÃO

CONCEPÇÃO
DE EDUCAÇÃO

 

Fonte: MST (2013). 

 

Os Complexos de Estudo, representam esse todo em relação, dentro e ao 

em torno da escola, ou seja, é composto por unidades, que juntas formam a  

totalidade da Proposta Curricular: 

 

A unidade básica do plano de estudo é o complexo. [...] Para definir o 
complexo preciso definir uma concepção de educação e os objetivos. 
O processo educativo acontecerá num meio (atualidade, contradições, 
rede de agências formadoras). Uma das categorias que definem o 
complexo é o trabalho, que está na vida. Podemos considerar o 
trabalho a ação criadora do homem. Outra preocupação é com o 
conhecimento, portanto as bases das ciências e artes (produzidas por 
meio do trabalho) devem estar presentes no complexo. Existem 
diferentes maneiras de trabalhar com essas bases, ou seja, temos 
métodos de ensino específicos que também fazem parte do complexo. 
Precisamos ainda considerar na mudança da forma a auto-direção e 
organização da vida individual e coletiva. Isso representa abrir espaços 
na escola para exercitar a capacidade individual e coletiva de auto-
organização. É preciso rever os processos de gestão dentro e fora da 
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escola e esses processos devem ser colocados em pauta nos 
inventários (MST apud SAPELLI, 2013, p. 150) 
 

Em síntese, pode se afirmar que cada Complexo de Estudo é uma 

unidade curricular do plano de estudos, que articula trabalho, auto-organização, 

matrizes formativas, bases das ciências ou seja tem uma composição 

multifacetada, e a escola deve colocar todas em movimento, desde o plano de 

ensino, a gestão participativa, o trabalho, entre outros, os educandos(as) 

aprendem e se desenvolver,  eleva o conhecimento  a partir de sua exercitação 

teórico-prática que acontece na realidade existente na vida do estudante, em sua 

materialidade cotidiana e que passa a ter sua compreensão teórica elevada. Por 

isso, o complexo demanda anteriormente a pesquisa feita na própria realidade 

das Escolas Itinerantes, para poder ancorar nesse em torno. (MST, 2013a) 

Existe diferença entre a organização dos Complexos de Estudo e dos 

temas geradores. Enquanto no tema gerador, se definem os conteúdos a partir 

do tema, nos Complexos de Estudo, os conteúdos não são definidos pelas 

questões da realidade, ao contrário, são os objetivos de ensino (conteúdos 

escolares), organizados semestralmente que evocam a porção da realidade que 

melhor permite desenvolvê-los. Por isso, parte-se da definição dos conteúdos e 

da elaboração dos objetivos e êxitos, para assegurar a não banalização da 

teoria, ao aproximar os conteúdos escolares da vida (MST, 2013a). 

Tudo isso está apresentado no documento intitulado Plano de Estudos 

(MST, 2013). A primeira parte do documento apresenta os fundamentos da 

proposta. Na segunda parte, o documento apresenta a organização curricular 

por Complexos de Estudo, para o 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, 

organizado por semestre, variando de três ou quatro complexos para cada 

semestre. No documento, nem todas as disciplinas estão conectadas em todos 

os complexos, os quais podem ser desenvolvidos, ao mesmo tempo, a depender 

dos objetivos de ensino de cada disciplina e das combinações realizadas na 

escola. Nessa parte do documento, são indicadas as porções da realidade a 

serem exercitadas em cada ano, no semestre, conforme já apresentadas no 

quadro 11. Também são apresentados os objetivos formativos e os êxitos 

esperados para cada um deles, no referido semestre. 

Os objetivos formativos, são meios que asseguram a formação de valores, 

personalidade, caráter e estão diretamente ligadas a intencionalidade da 
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formação de um ser humano integral, como membro participante da classe 

trabalhadora que se envolvam na realização de tarefas coletivas orgânicas a 

movimentos sociais ou outras formas de organização de trabalhadores(as) que 

os estudantes já integrem, visando sua formação para a militância política e sua 

capacitação organizativa.  

São propostos, objetivos formativos para os diferentes anos do Ensino 

Fundamental, o que altera em cada ano são os êxitos esperados e o grau de 

exigência. Os objetivos formativos são:  

 

Quadro 12 –Objetivos formativos 

1. Exercitar a expressão oral ou escrita; utilizar conceitos na compreensão de 

questões da realidade concreta; Formular conceitos simples desde fenômenos 

da realidade;  

2. Exercitar o raciocínio lógico; Demonstrar postura de curiosidade intelectual; 

Desenvolver capacidade de observação da realidade e percepção dos 

problemas da vida; Aprender a elaborar hipóteses de solução diante 

problemas da prática;  

3. Aprender procedimentos básicos de pesquisa para o aprofundamento e 

comparação de hipóteses ou posição sobre fatos; Saber fazer análises e 

compor sínteses (mentais e escritas);  

4. Desenvolver a capacidade de discernir sobre os vários lados de uma situação 

ou questão antes de tomar a decisão e de agir; Praticar valores de 

solidariedade, cooperação, responsabilidade [...],  

5. Demonstrar disponibilidade para ações de militância social/política;  

6. Desenvolver capacidade de iniciativa e de agir organizadamente diante de 

problemas, desenvolver hábitos de trabalho individual e coletivo;  

7. Aprender algumas habilidades técnicas relacionadas a trabalho socialmente 

úteis; 

8.  Compreender á lógica da cooperação ou da organização do trabalho coletivo 

a partir de participação (na escola ou fora dela) em formas de trabalho que 

possam envolvê-lo diretamente nas atividades de planejamento, execução e 

balanço crítico coletivo;  

9. Conhecer as formas de organização da produção e do trabalho no campo, 

compreendendo o atual contraponto de lógicas entre agronegócio e agricultura 
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camponesa, e sua relação com as lutas sociais dos movimentos sociais 

camponeses da atualidade,  

10. Cultivar a memória e a identidade de trabalhador, camponês, Sem Terra; 

Cultivar a memória e a identidade de trabalhador, camponês, Sem Terra;  

11. Valorizar a produção cultural e fazer análise crítica da atuação da indústria 

cultural e das tradições culturais;  

12. Desenvolver a cultura corporal, possibilitando ampliar a consciência, a 

expressividade, o respeito e o cuidado com o corpo;  

13. Consolidar hábitos de higiene e de cuidados com a saúde;  

14. Desenvolver a sensibilidade estética, a criatividade e a capacidade de 

expressão artística, 

15.  Desnaturalizar as relações de opressão, demonstrando consciência e 

indignação diante de injustiças e situações de exploração entre os seres 

humanos e a natureza;  

16. Realizar as atividades com comprometimento e autodisciplina, posicionando 

criticamente diante delas;  

17. Desenvolver a afetividade, ampliando gradativamente o equilíbrio emocional;  

18. Estabelecer/perceber relações entre conteúdos de ensino, atividades práticas 

e questões da realidade atual;  

19. Perceber as conexões que ligam entre si os fenômenos, naturais e sociais, 

compreendendo, pelas questões da prática, o que são contradições, o que é 

o movimento e como acontecem as transformações na natureza, na sociedade 

Fonte: (MST, 2013a). No quadro, construído pelo autor, houve junção de alguns 
objetivos que se apresentam separados na proposta original. 

 

Na sequência do documento é apresentado, cada complexo, a partir de 

uma descrição da porção da realidade, na qual se ancora o estudo, os conteúdos 

e os objetivos de ensino e os demais elementos constitutivos dos complexos. As 

ligações e relações presentes em cada complexo são apresentadas no Plano de 

Estudos, conforme o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

Quadro 13 -Forma de exposição dos Complexos  

 

Justificativa 
da 

Disciplina 

Conteúdos Objetivos 
de ensino 

Pré- 

requisitos 

Metodologias Avaliação Avaliação 

Êxitos 

esperados  

Critérios e 

instrumentos 

de avaliação 

Pequeno 
texto, de 
cada 
disciplina 
justificando 
o porquê 
articulou-se 
a este 

complexo.  

Provenient
es das 
listas de 
conteúdo s 
formuladas 
tendo 
referências 
as DC do 
Paraná 
(20042009)
, 
reorganizad
as pelo 
grupo de 
professor 
es 
especialista
s, em cada 
disciplina 

Formulados 
a partir dos 
objetivos, 
com vistas 
a garantir 
maior 
detalhamen
to e 
precisão do 
conteúdo a 
ser 
desenvolvid
o. 

Conteúdos 
necessário
s de serem 
apropriados 
antes do 
conteúdo/o
bjetivo, em 
questão.  

Formas de 
desenvolver os 
objetivos 
atrelados a 
vida,  
procurando 
articular as 
diferentes 
disciplinas  e 
as diversas 
dimensões dos 
complexos 
(núcleos 
setoriais, 
trabalho 
socialmente 
necessário) 

Refere-se à  
apropriação 
a ser 
alcançada 
ao 
desenvolve
r cada 
conteúdo 
de ensino e 
objetivo 
formativo 

Formas, 

por meio 

das quais, 

serão 

verificadas  

aprendizag

ens dos 

educandos 

(as). 

Fonte: (BAHNIUK, 2015, p. 235) 

 

Ao apresentar os Complexos de Estudo por ano e semestre, faz um 

conjunto de proposições no âmbito metodológico na busca da conexão dos 

conteúdos das disciplinas com a vida (categoria da prática/porção da realidade). 

Vejamos o exemplo do 1º semestre do 6º ano do Ensino Fundamental que 

propõe o trabalho em complexos, com quatro porções da realidade: complexo 

01, porção da realidade a luta pela Reforma Agrária; complexo 02, produção de 

alimentos; complexo 03, as formas de organização coletiva dentro e fora da 

escola; complexo 04, cultura camponesa. (MST, 2013a) 

Cada complexo foi organizado a partir dos conteúdos previstos de cada 

disciplina para o ano e para o semestre. Dessa forma, no complexo 01, que foi 

organizado a partir da categoria da prática/porção da realidade local ou do 

entorno em que busca ancorar o estudo é “a luta pela Reforma Agrária”. E 

apresenta como premissa compreender que essa luta envolve não só a 

necessidade de acesso à terra como meio de produção, mas é uma luta por 

condições adequadas para viver e produzir, o que implica em moradia, acesso à 

tecnologia, viabilização da circulação e venda da produção e outros. A essa luta 



158 

 

estão agregadas a luta de gênero, pela terra, pela saúde, por educação e outras.  

(MST, 2013a, p. 35). 

Nesse complexo, as disciplinas envolvidas são: Língua Portuguesa (LP), 

Espanhol (E), História (H), Geografia (G). Matemática (M).  Na sequência é 

apresentada a justificativa de relação da disciplina com a porção da realidade, 

os conteúdos específicos da disciplina, os objetivos de ensino, os pré requisitos, 

êxitos esperados. Além desses itens tem a metodologia e instrumentos 

avaliativos, em branco pois dependem ainda mais da realidade da escola e do 

entorno.  Abaixo apresentamos como a disciplina de geografia se articula nesse 

complexo: 

Quadro 14-  Disciplina de Geografia  

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: Para a disciplina de Geografia, é 
importante que o educando se perceba como sujeito que produz e vive o lugar 
(acampamento/assentamento), que é fruto de relações de conflitos e de poder 
pelo território na luta pela terra e pela Reforma Agrária, se faz necessário o 
conhecimento das categorias geográficas (território, paisagem, lugar e região) 
as quais ajudarão na compreensão dessa realidade em que ele se insere.  

CONTEÚDOS  

- Espaço geográfico, materialidade (natural e técnica) e as ações sociais, 
econômicas, culturais e políticas (G2)69. 
 - Localização e orientação no espaço brasileiro, local e mundial por meio da 
leitura cartográfica (a importância das coordenadas geográficas) (G1).  
 - Conceitos de paisagem, lugar, região, território, natureza e sociedade (G2).  
- Localização e orientação no espaço brasileiro, local e mundial por meio da 
leitura cartográfica (a importância das coordenadas geográficas) (G1).   
- Conceitos de paisagem, lugar, região, território, natureza e sociedade (G2). 

OBJETIVOS DE ENSINO:  G1 - Perceber e situar-se no espaço geográfico no 
qual o educando está inserido G2 - Identificar e conceituar as diferentes 
categorias geográficas, a saber: paisagem, lugar, região, território e 
sociedade/natureza. 

PRÉ-REQUISITOS: G1 e G2 - Identificação dos elementos naturais (rios, 
vegetação, relevo, solo, entre outros) e humanos (aspectos das casas, da 
comunidade – cultura, política, as bases da economia) presentes no espaço 
em que o educando vive; Obs. Só para G1 - O educando já deve ter em mente 
a história do lugar em que vive e o porquê de sua situação de 
acampado/assentado 

METODOLOGIAS: Fica a critério do educador no planejamento docente. 

AVALIAÇÃO  ÊXITOS ESPERADOS: G1 - Apontar elementos que 

caracterizam sua condição de acampado e/ou assentado e 
a necessidade da existência da luta pela terra e pelo 

                                                

69 O símbolo G, é abreviação do nome da disciplina Geografia, na sequência o número se refere 
ao conteúdo da disciplina, perceba que nos demais itens  a seguir em vez de citar o conteúdo, 
será sempre referido a sigla e número do conteúdo G1, G2.   
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território.  G2 - Diferenciar o significado dos conceitos e usá-
los para a interpretação do Espaço Geográfico 
CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Fica a 

critério do educador no planejamento docente. 
 

 (MST, 2013a, p.51).  
 

O Complexo 02, foi estruturado a partir da categoria da porção da 

realidade: “produção de alimentos”, que é uma questão prioritária para se 

garantir a sobrevivência dos seres humanos e traz implícita a necessidade de se 

problematizar os processos de produção e distribuição dos alimentos, na 

perspectiva da igualdade de acesso a eles, bem como das consequências das 

diferentes formas de produzi-los e dos posicionamentos das 

instituições/organizações que os produzem.   (MST, 2013a, p. 42) 

 As disciplinas envolvidas nesse estudo são: Arte (A), Ciências (C), 

História (H), Espanhol (E), Geografia (G) e Língua Portuguesa (LP), Matemática 

(M). 

Vejamos o exemplo da disciplina de matemática nesse complexo:   

Quadro 15 - disciplina de matemática  

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: Do ponto de vista da disciplina de 
Matemática é possível ao trabalhar a produção de alimentos, utilizar os 
números naturais para quantificar, operar, resultados da produção, de 
planejamentos para a mesma. Também é possível identificar a aplicação de 
frações na utilização dos espaços do acampamento/assentamento, relacionar 
com a renda da terra. E, ao aprofundar a pesquisa sobre a origem das famílias, 
números de acampados/assentados, podemos quantificar, organizar os dados 
e analisá-los criticamente. 

CONTEÚDOS:  
- Números e Álgebra M2 - Números naturais - Conjunto dos números naturais; 
decomposição de um número natural; antecessor e sucessor de números 
naturais; comparação, leitura e escrita de números naturais  
- Os números primos M3 - Operações com números naturais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão) e expressões numéricas de números 
naturais; significado das operações: adição e subtração com os números 
naturais; multiplicação e divisão com números naturais; múltiplos e divisores; 
- Aplicações com situações problemas com números naturais; expressões 
numéricas de números naturais M4  
- Potenciação de números naturais e radiciação de números naturais -M5 
Números racionais (números fracionários; conjunto dos números racionais; 
reta numérica; linguagem, representação e comparação de números 
fracionários. 

OBJETIVOS DE ENSINO: M2-Identificar o conjunto dos números naturais, 
comparando e reconhecendo seus elementos; M3-Realizar operações com 
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números naturais e expressar matematicamente, oral ou por escrito, 
situações-problema que envolvam (as) operações. M4-Compreender a 
potenciação como uma forma diferente de multiplicação e entender a 
radiciação como a operação inversa da potenciação.  M5-Compreender o 
conceito de frações e dominar as operações fundamentais fracionárias.  
M6Conhecer e diferenciar os diversos sistemas monetários. M7-Tabular 
dados, interpretar e identificar os diferentes tipos de gráficos. M8-Resolver 
situações-problema que envolvam porcentagem e relacioná-las com os 
números na forma decimal e fracionária. 

PRÉ-REQUISITOS: M2 - Conhecer os diferentes sistemas de numeração e 
estabelecer relações com o sistema decimal; M3 - Conhecer os diferentes 
sistemas de numeração e estabelecer relações com o sistema decimal e 
identificar o conjunto dos números naturais, comparando e reconhecendo seus 
elementos; M4, M5 - Realizar operações com números naturais e expressar 
matematicamente, oral ou por escrito, situações-problema que envolva (as). 
operações. M5 – conceito de fração M6 - Compreender o conceito de frações 
e dominar as operações fundamentais fracionárias. M7 não tem pré-requisito 
M8 - Compreender o conceito de frações e dominar as operações 
fundamentais fracionárias. 

METODOLOGIAS: Fica a critério do educador no planejamento docente. 

AVALIAÇÃO  ÊXITOS ESPERADOS: M2, M3 e M4 - Utilizar os números 

naturais para quantificar, operar resultados da produção e 
de planejamentos para a produção. M5, M6 e M8 - 
Apropriar, identificar e aplicar frações na utilização dos 
espaços do acampamento/assenta mento e relacionar com 
a renda da terra M7 – Pesquisar sobre a origem das 
famílias, números de acampados/assentados, comparação.  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE VALIAÇÃO: Fica a 
critério do educador no planejamento docente. 

(MST, 2013, p.52) 
 
O Complexo 03, foi proposto a partir da categoria da prática, desde a 

realidade local ou do entorno em que busca conectar o estudo com: “as formas 

de organização coletiva dentro e fora da escola”, pois, a luta pela Reforma 

Agrária, pela saúde, por educação e outras exige uma organicidade coletiva que 

pode ser analisada e exercitada na escola.  (MST, 2013a, p. 56) 

As disciplinas envolvidas foram: Espanhol (E), Geografia (G), Arte (A), 

Língua Portuguesa (LP). Abaixo segue o exemplo da disciplina de português 

nesse complexo: 

Quadro 16 - Disciplina de Português  

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: A disciplina de Língua Portuguesa 

procurará contribuir vendo o acampamento e escola como espaços a serem 
lidos, pois sua organização expressa uma determinada visão de mundo.  
Assim, a organização do acampamento e da escola são espaços potenciais 
para que o escrever e ler sejam assumidos como função social, por exemplo, 
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na comunicação com os setores e com os documentos do movimento. Além 
disso, permite que o acampamento crie relações com outros acampamentos, 
a escola com outras escolas e outros espaços sociais em trocas de 
informações, vivências, registros diversos. Neste complexo, os(as) 
educandos(as) podem ler e escrever textos informativos que contenham a 
descrição do acampamento, tanto nos seus aspectos físicos como de 
organização política e social. Comparar a descrição feita em textos escritos 
com fotos e desenhos, comparar diferentes olhares sobre a mesma paisagem 
pode ajudar os(as) educandos(as) a perceber que os textos carregam os 
olhares de quem os produz. Além disso, podem ser produzidos textos que 
façam o registro da história do acampamento. Pode-se discutir com os 
mesmos a necessidade de o próprio movimento registrar a sua história, sem o 
que ela pode se perder ou ser contada pelo viés de outra visão de mundo. 

CONTEÚDOS:  
- LEITURA Gêneros discursivos: músicas, relatos de experiências vividas, 
palavras de ordem, jornal Sem Terra, agenda, texto não verbal, calendários e 
calendário histórico, pesquisa, relatório, dicionário e   outros que surgirem 
como necessidade para refletir sobre o complexo. LP1, LP 5, LP10, LP11  
- Contexto de produção, elementos composicionais do gênero, finalidade, 
informações explícitas e implícitas, intencionalidade do texto, interlocutor, 
léxico, tema, vozes sociais presentes no texto, progressão referencial do texto. 
Discurso direto e indireto; marcas linguísticas; relação causa e consequência; 
conteúdo temático; discurso ideológico presente no texto; semântica.  LP1  
-ESCRITA Adequação ao gênero, acentuação gráfica, concordância nominal 
e verbal, elementos composicionais do gênero, finalidade do texto, 
intencionalidade do texto, interlocutor, coesão e coerência, pontuação, 
recursos gráficos, ortografia. Argumentatividade; contexto de produção; 
intertextualidade; discurso direto e indireto; divisão de texto em parágrafos; 
elementos extralinguísticos; informatividade.LP3, LP7, LP9, LP11 

OBJETIVOS DE ENSINO: LP1- Conhecer o conjunto de gêneros discursivos 
e perceber os elementos textuais que os compõe;   LP 3- Compreender que 
escrever é um processo que promove o encontro entre quem escreve e quem 
lê;   LP 5- Introduzir pela leitura os diferentes gêneros discursivos;  LP 7- 
Escrever diferentes gêneros discursivos, ampliando o vocabulário e 
considerando as marcas linguísticas e elementos extra linguísticos colocando-
os em itinerância;   LP 9 - Dar o tratamento escrito (norma culta) ao discurso 
oral considerando o gênero textual escolhido;   LP 10 -Aprender a usar a 
biblioteca na prática de estudo;  LP11-Aprender a usar o laboratório de 
informática, introduzindo a escrita e a leitura no meio digital; 

PRÉ-REQUISITOS: Ter vivenciado a leitura de textos em diferentes gêneros, 
sendo capaz de ler com alguma autonomia, atribuindo sentido ao que lê. Ter 
vivenciado a produção de textos diversos, sendo capaz de organizar o que 
escreve de forma a ser compreendido. Ter vivenciado situações de produção 
de textos orais tais como rodas de conversa, contação de histórias, debates, 
etc. 

METODOLOGIAS: Fica a critério do educador no planejamento docente. 

AVALIAÇÃO  ÊXITOS ESPERADOS: Explicitar a diferença da finalidade 

entre textos literários e informativos, percebendo que cada 
texto está vinculado a um momento específico de produção, 
possui marcas linguísticas específicas e que exige 
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estratégias diferentes de leitura.  Produzir textos em 
diferentes gêneros, buscando adequá-los a diferentes 
interlocutores e finalidades.  Fazer tentativas de incorporar 
novos vocábulos ao texto. Procurar usar a pontuação de 
forma rica e variada. Fazer tentativas de paragrafar o texto. 
Demonstrar que compreendeu que o texto escrito possui 
características diferentes do texto oral, evitando gírias e 
elementos coesivos próprios da oralidade. 
CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE VALIAÇÃO: Fica a 

critério do educador no planejamento docente. 

(MST, 2013a, p.56) 
 

Já o Complexo 04, foi organizado a partir da porção da realidade em que 

propõe se conectar o estudo à categoria da prática: “cultura camponesa” que se 

expressa nos valores, nos hábitos, nos conhecimentos produzidos no contexto 

do campo e se registra na memória dos sujeitos que a vivem. Articulam as 

seguintes disciplinas Arte e Educação Física. (MST, 2013a, p. 62) 

Vejamos o que coube à disciplina de arte nesse complexo:  

 

Quadro 17 - Disciplina de Arte 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA: A disciplina de Arte entende que a música 

e o teatro são formas de expressar a cultura camponesa, portanto ao trabalhar 
esses aspectos da arte pode fazê-lo buscando analisar, conhecer e reproduzir 
elementos dessa cultura. 
CONTEÚDOS:  

-Música e sociedade – comunicação e musicalidade social; diversidade 
musical regional, nacional e internacional; influências de acordo com a 
premissa da historicidade do processo; influências musicais que configuraram 
a experiência musical brasileira; gêneros– A3, A4   
-Teatro - elementos formais (personagens, tempo e espaço) e movimentos 
artísticos de diferentes épocas. A5 

OBJETIVOS DE ENSINO: A.3 Aprender quais os elementos que estruturam e 

organizam a música e sua relação com o movimento artístico no qual se 
originaram.  A.4 Desenvolver os sentidos rítmicos com elementos musicais que 
possibilitem a compreensão da diversidade da produção musical regional, 
nacional e internacional; A.5 Aprender quais os elementos que estruturam e 
organizam o teatro e sua relação com os movimentos artísticos nos quais se 
originaram.  

PRÉ-REQUISITOS: não há 

METODOLOGIAS: Fica a critério do educador no planejamento docente. 

AVALIAÇÃO  ÊXITOS ESPERADOS: A3 e A4 - Comparar diferentes sons 
musicais possibilitando identificar ritmos, melodias e 
composições, diferenciando gêneros musicais 
desenvolvendo conceitos, apreendendo noções rítmicas 
nos contextos regionais, nacionais, internacionais 



163 

 

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE VALIAÇÃO: Fica a 

critério do educador no planejamento docente. 

(MST, 2013a, p. 63) 
 

É importante destacar que nessa formulação dos complexos por ano, e 

semestre, aparecem essas indicações gerais (conteúdos, objetivos de ensino, 

êxito, dentre ouros) como proposições, caminhos metodológicos e não 

substituem os métodos específicos que as disciplinas devem desenvolver na 

prática e também reforçam a importância de cada disciplina levar em 

consideração suas especificidades de acordo  com a natureza epistemológica  e 

as inclinações teóricas que os profissionais da educação desenvolvem ao longo 

de sua formação e prática.  (MST, 2013a, p.63) 

Outro elemento significativo é a especificação clara dos conteúdos, seus 

objetivos e os êxitos esperados dos estudantes, que é um antídoto necessário à 

tendência de banalização da teoria quando se aproxima da vida cotidiana, ou 

seja, não cair no risco de não articular teoria e prática, perder-se nos meandros 

do praticismo e empobrecer a formação dos estudantes. (MST, 2013) 

Neste sentido, os êxitos marcam níveis de compreensão que precisam ser 

garantidos a todos os estudantes. A preocupação explícita na proposta não é 

desenvolver a compreensão da realidade imediata, reduzida à dimensão do que 

a criança já compreende. Trata-se de uma elevada compreensão científica da 

realidade, ao nível dos êxitos esperados em cada complexo: seja do ponto de 

vista do ensino, seja também do ponto de vista de seus objetivos formativos, os 

quais perpassam todos os complexos de um dado ano. (MST, 2013a) 

O que se percebe é que as disciplinas nos Complexos de Estudo ganham 

uma relevância em conexão com a porção da realidade, todas passam a ter 

necessariamente uma interface com a vida do educando, no caso específico 

procurando estabelecer relações de significação das aprendizagens (ensino e 

formação) com a as formas de trabalho, luta e cultura dos educandos(as), bem 

como estabelecendo relações com outras culturas e também conhecimento 

científico. 

 As porções da realidade ou categorias da prática, são fenômenos da 

realidade, nos quais os conteúdos se conectam para desenvolver o processo de 

ensino. Mas, também derivam deles outros tipos de conhecimentos importantes 

para a formação mais ampla dos estudantes. De forma mais específica, no 
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âmbito da compreensão da luta foram escolhidas duas porções da realidade, a 

luta pela Reforma Agrária e as formas de organização coletiva dentro e fora da 

escola. Já no âmbito de compreender mais diretamente a produção da existência 

no campo na proposta há um conjunto de seis categorias da prática: produção 

de alimentos, manejo do agroecossistemas, agroindústria, criação de animais, 

agronegócio (monocultura e empresas cooperativas ou outras), 

vendas/comercialização de produtos e por fim no âmbito da cultura, a Cultura 

Camponesa.  

 Na proposta dos Complexos de Estudo a categoria da prática é o 

elemento, o qual foi chamado por Pistrak (2010) como a realidade atual, que no 

caso da URSS era a luta internacional, a construção do socialismo, que ainda 

permanece como atualidade, para classe trabalhadora, portanto, ao assumir 

como realidade atual a luta contra o capitalismo, percebemos desde a análise do  

capitulo I desse trabalho, o quanto a luta de classes no campo esteve articulada 

em função da concentração de terra, mas também na opção de um modelo 

econômico e tecnológico para agricultura brasileira, portanto, se faz necessário 

estudar, compreender essas tecnologias, porém, também situá-las na luta de 

classes. 

Os complexos não se resumem à porção da realidade, além das 

disciplinas (conhecimentos e métodos específicos), se articulam aos Complexos 

de Estudo a auto-organização (Núcleos Setoriais, Coordenação executiva da 

escola e Assembleia), também o trabalho, o autosserviço executado pelo 

núcleos setoriais dentro da escola, que também devem ser planejados.  

Esta formulação preserva, portanto, a multiplicidade metodológica 

existente nas variadas disciplinas (além delas mesmas preservarem suas 

identidades curriculares) e não se constitui, portanto, em uma unificação da 

metodologia. O complexo não é um método de ensino, mas uma unidade 

curricular que integra a ação das variadas disciplinas, ante o desafio de 

compreender e transformar uma determinada porção da realidade da vida do 

estudante.  

O Plano de Estudos, apresenta  um conjunto de elementos e orientações 

para a organização curricular por Complexos de Estudo é um documento de 

planejamento cuja função é instrumentalizar as escolas para que elas se 

apropriem dele e o adequem à realidade específica do entorno de cada escola, 
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ele é um caminho, assume um compromisso de classe e aponta pistas, de como 

fazer uma Escola comprometida com a luta da Classe trabalhadora, desse modo 

ele serve de referência para a escola refletir e planejar o trabalho com o Ensino 

Fundamental do 6º. ao 9º ano. (MST, 2013a) 

Além do Plano de Estudos70, foram tomadas decisões sobre como 

implantar a proposta na Escola e também foram reorganizadas as atividades de 

formação a nível estadual, questões que analisamos a seguir.  

 

3.3 Orientações e procedimentos para a implementação dos Complexos de 

Estudo nas Escolas.   

 

O processo de implementação da proposta curricular, partiu de um 

conjunto de decisões coletivas entre as escolas e teve duas ações basilares, que 

foram indicadas como necessárias a sua implementação: a) necessária 

apropriação do Plano de Estudos pelas escolas, adequando os complexos à 

realidade da escola; b) realização de um planejamento local de desenvolvimento 

da proposta curricular de acordo com as condições e realidade de cada escola. 

Em 2013,  deu-se início à implementação dos Complexos de Estudo, e 

foram envolvidas um total de onze escolas no experimento, sendo nove Escolas 

Itinerantes: Escola Itinerante Paulo Freire (Paula Freitas), Escola Itinerante 

Caminhos do Saber (Ortigueira), Escola Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatú 

(Porecatú), Escola Itinerante Valmir Motta de Oliveira (Jacarezinho), Escola 

Itinerante Sementes do Amanhã (Matelândia), Escola Itinerante Carlos 

Mariguella (Carlópolis), Escola Itinerante Maria Aparecida Rosignol Franciosi 

(Londrina), Escola Itinerante Egídio Brunetto (Londrina), Escola Itinerante 

Construtores do Futuro (Rio Branco do Ivaí). E envolveu duas escolas de 

assentamentos sendo elas: Colégio Estadual do campo Aprendendo com a Terra 

e com a Vida (Cascavel), Colégio Estadual Iraci Salete Strozak (Rio Bonito do 

Iguaçu). (MARIANO, 2015) 

Foram envolvidas outras escolas em 2014, o Colégio Estadual do Campo 

Contestado (Lapa) e duas novas Escolas Itinerantes - Escola Itinerante 

Herdeiros da Luta do Primeiro de Maio (Rio Bonito do Iguaçu), Escola Itinerante 

                                                
70 Uma síntese da Proposta Curricular dos Complexos de Estudo encontra-se em Sapelli (2013 
e 2015) e em Bahniuk (2015). 
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Semeando o Saber (Florestópolis), essas foram inseridas no processo e se 

encontram atualmente, ainda no processo de estudo e assimilação da proposta. 

O processo de inserção das escolas, foi por adesão e afinidade à proposta 

curricular e por corroborar com os objetivos da proposta, bem como se desafiar 

a fazer o experimento curricular. Convém assinalar, que as escolas tem graus 

diferentes de apropriação e desenvolvimento da proposta a depender de suas 

condições.  

Como primeira atividade de implementação da proposta, em 2013, foi 

realizada a reunião do Coletivo Pedagógico das Escolas Itinerantes do Paraná, 

nos dias 28/01 a 01/02 de 2013, na Escola Itinerante Maria Aparecida Rosignol 

Franciosi, localizada no município de Londrina-PR, quando foram tomadas 

decisões sobre a implementação dos Complexos de Estudo, registradas em seis 

estratégias de ação (MST, 2014b): a) o aumento de uma hora em cada turno de 

funcionamento, passando de 4, para 5 horas diárias, para desenvolver os tempos 

educativos e os núcleos setoriais71; b) Inclusão do tempo trabalho no quadro de 

horário semanal72; Inclusão do tempo leitura no horário semanal73; c) a 

implementação da Gestão Coletiva de forma processual na Escola74; a 

organização do coletivo pedagógico75responsável pela experimentação na 

                                                

71 Indicava-se que as escolas que dependem do transporte escolar, deveriam ampliar o tempo 
na medida em que o transporte escolar possibilitasse. Nos espaços onde houvesse limite, 
deveria ser previsto tempo para mais uma hora de trabalho no contra turno. (MST, 2013b, p.1) 

72 Indicava-se a previsão mínima de 3h20 minutos semanal para o tempo trabalho nos chamados 
Núcleos Setoriais, nos quais os Educadores(as) fizessem aporte com conhecimentos específicos 
demandado pelo caráter do núcleo setorial. (MST, 2013b, p.1) 

73 Indicava-se que esse tempo se desenvolvesse na biblioteca da Escola Itinerante ou sala de 
Leitura, e deveria ser acompanhado por professores incumbidos desta tarefa. Os títulos e obras 
a serem lidas no semestre seriam previstos no plano de ensino, de acordo com os Complexos 
em Estudo no semestre. Neste tempo, os(as) educandos(as) leriam livros e realizariam 
seminários de leitura conforme o planejamento da Escola. (MST, 2013b) 

74No referido documento, em relação à Gestão da Escola, afirmava-se que, inicialmente, seria 
organizada de maneira processual, começando por dois espaços de instância: a) Coordenação 
da Escola, que seria composta pelos coordenadores dos Núcleos Setoriais (que seriam 
educandos/as), pelos coordenadores pedagógicos, por representantes do Setor de Educação e 
por representantes dos Educadores(as). b) Núcleos setoriais que seriam espaços de 
planejamento e organização das atividades a serem conduzidas pelos núcleos setoriais, no 
cotidiano das atividades pedagógicas para melhor funcionamento da escola, bem como, seriam 
espaços de participação efetiva e propositiva dos(as) educandos(as), em seu processo de ensino 
e aprendizagem, e também contribuiriam na execução das tarefas decididas pelo coletivo.  

75O Coletivo Pedagógico teria as seguintes tarefas: a) preocupar-se com a formação dos 
educadores(as), dando aporte ao que for necessário; b) acompanhar a implantação dos Núcleos 
Setoriais intencionalizando a auto-organização dos educandos/as. c) fazer o registro e a memória 
da experimentação, intencionalizando o núcleo de registro e memória junto com educadores(as). 
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escola, composto pelos coordenadores pedagógicos, pedagogo(a) e estudantes 

de pedagogia e licenciatura com a função de acompanhar o processo 

pedagógico da escola. (MST,2014b) 

Da decisão de aumentar tempo, foi proposto no documento um exemplo 

de cronograma semanal dos anos finais do Ensino Fundamental e ensino médio:   

 
Quadro 18 – Organização cronograma Anos Finais do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio 

 
HORAS  SEG TER QUA QUI SEX 

7h30 às 
7h40 

T.Abertura T.Abertura T.Abertura T.Abertura T.Abertura 

7h40 às 
8h30 

Aula  Aula  Aula  Aula  Aula  

8h30 às 
9h20 

Aula  Aula  Aula  Aula  Aula  

9h20 às  
10h10  

Aula  Aula  Aula  Aula  Aula  

10h10 às 
10h30  

Recreio  Recreio  Recreio  Recreio  Recreio  

10h30 às 
11h20 

Aula  Aula  Aula  Aula  Aula  

11h20 às 
12h00  

Trabalho   Aula  Aula  Leitura  Aula  

12h00 às 
12h30  

Trabalho   Trabalho  Trabalho   Leitura  Aula  

Fonte: (MST, 2013b, p.2) 
 

No referido documento, este exemplo de horário é acompanhado de 

sugestões de táticas para a criação do tempo trabalho nas escolas como: 

acoplamento de duas aulas de 50 min, somando um total de 1h40min. E que as 

turmas possam trabalhar conjuntamente no começo da semana e outra durante 

a semana, indica realização de rodízios que garantam as diversas ações e 

práticas no cotidiano da Escola.  

Sobre os núcleos setoriais, também foi elaborado um documento 

específico de orientação intitulado “Documento base de organização dos núcleos 

setoriais”. Nele, os núcleos setoriais, são apresentados como espaço de 

exercitar a auto-organização, o trabalho. As orientações foram: a) a coordenação 

pedagógica deve coordenar esse processo de organização dos núcleos,  

                                                
c) Acompanhar e contribuir no planejamento por complexos estudos bem como a execução dele 
no cotidiano da escola.  Este coletivo deveria se reunir semanalmente para avaliação e 
planejamento do processo de experimentação. (MST, 2013b) 
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planejando uma formação para todos os alunos, sobre  da função do núcleo 

setoriais; b) a definição de quais núcleos setoriais devem envolver todos, por 

isso, indica a construção de uma comissão com representação de estudantes, 

educadores(as) e comunidade para contribuir nas definições e implantação dos 

mesmos; c) o núcleo setorial deve ser  composto  por educandos(as) de todas 

as turmas em cada turno (a depender da organização de cada escola); e)  a 

participação nos núcleos setoriais pode ser por escolha de tarefa ou indicação 

nos coletivos das turmas; e)  a quantidade de educandos(as) por turma que 

comporá o núcleo setorial dependerá da quantidade de tarefas e a necessidade 

de pessoas; f) o núcleo setorial deverá ter um plano de estudos para 

compreender as tarefas e organização, cabendo aos educadores(as) 

responsáveis elaborar um plano e submeter para aprovação e sugestão da 

coletividade; g) a partir da constituição dos núcleos setoriais, compor a 

coordenação da Escola com a dupla de coordenação de cada núcleo setorial, 

representantes do coletivo de educadores(as) e comunidade. (MST, 2014b) 

O quadro a seguir apresenta os principais núcleos setoriais propostos e a 

relação com o conhecimento: 

 

Quadro 19 - Núcleos Setoriais e suas funções na escola 

  

Núcleo 
Setorial 

Funções que estudantes exercem  Conhecimentos 
relacionados 

Memória 
  

São responsáveis em guardar a memória da escola, 
produzem registros escritos da vida coletiva da escola, 
através de três instrumentos: a) Diário da Escola, b) 
Pasta de Acompanhamento das Práticas Pedagógicas 
dos Complexos, c) Arquivo Fotográfico e Audiovisual. 

Ortografia, redação, 
tipologias de textos, 
organização e 
arquivamentos de 
documentos, leitura com 
entonação, etc. 

Cultura e 
Comunica
ção 

Atuam no processo de socialização de informações na 
escola e acampamento/assentamento, proporcionando 
a todos a conexão com os fatos na escola, na 
comunidade e no entorno. Organizam a rádio escolar, 
jornal e murais. Realizam leitura do diário no tempo 
formatura para toda comunidade escolar.  

Diversas linguagens 
como: escritas, faladas e o 
domínio das diversas 
tecnologias como: rádio, 
internet, jornal, mural. 

Apoio ao 
Ensino 

Organizam-se em torno da dimensão do ensino na 
escola e o acesso ao conhecimento científico, desde o 
planejamento de ensino ao cronograma de tempos 
educativos; organizam materiais e equipamentos de 
suporte ao ensino (televisor, o rádio, aparelho de DVD), 
e os materiais didáticos, a organização da biblioteca, 
secretaria escolar. Recebem visitas na escola e 
apresentam a Proposta político-pedagógica e 
organização no cotidiano escolar. 

O processo de 
organização e controle de 
equipamentos, 
catalogação de livros e 
informações. Recepção de 
pessoas externas, 
compreensão da Proposta 
político-pedagógica da 
escola, lógica dos planos 
de ensino, etc. 
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Finanças e 
estrutura 

Exercem e acompanham o planejamento financeiro e 
administrativo da estrutura da escola. Organizam os 
processos de finanças da escola, entradas de recursos, 
saídas, planejamento financeiro, prestações de contas. 
Fazem controle do patrimônio da escola e da merenda 
escolar. 

Cálculos, planilha 
eletrônica, planejamento e 
gestão financeira. 

Embeleza
mento 

Organizam os espaços, possibilitando a primazia do 
belo na escola. Proporcionam que os espaços da 
escola, mesmo improvisado, sejam acolhedores em 
harmonia com a natureza e a produção humana. Auto 
organizam-se através de três atividades: plantio de 
flores, árvores, arbustos, ou seja, o ajardinamento da 
escola; a organização estética da escola: identificação 
dos espaços, exposição de trabalhos; e a valorização 
dos símbolos na escola. 

Estética, organização de 
ambientes, plantio e 
cuidado com plantas e 
flores ornamentais. Os 
símbolos, bandeiras na 
escola, exposição e artes 
na escola. 

Saúde e 
Bem-Estar 

Responsabilizam-se pelo bem-estar da coletividade, 
que se preocupa com as diversas questões da vida 
humana: desde a alimentação, a limpeza, higiene 
e saúde. Além de executarem tarefas práticas de 
limpeza, fazem orientações em relação à boa 
alimentação, cuidado com higiene e espaços limpos, 
organizados. 

Procedimentos práticos de 
limpeza e higiene, bem 
como a preparação de 
alimentos saudáveis. 

Agrícola São responsáveis pelas práticas agrícolas na escola e 
possibilitam a vivência do cuidado com a terra e com o 
meio ambiente. Planejam a produção de alimentos para 
consumo na escola e na comunidade através das hortas 
agroecológicas, pomar e plantios de outros alimentos, 
também a criação de animais. 

Práticas da vida no campo, 
desde o planejar o plantio 
a colheita, com base em 
conhecimento em 
científicos 

Fonte: MST (2013b). 

 

A partir dessas orientações cada escola estabeleceu um caminho para 

reconstrução, reformulação do Plano de Estudo, a começar pelos inventários e 

tentativas de estabelecer maior relação com a vida, nos planejamentos de 

ensino, elaborados coletivamente a cada início de semestre.  

Como instrumento, nessa reconstrução, foi indicado o roteiro para o 

planejamento de ensino, que deve ser feito pelo coletivo de educadores(as) na 

Escola, e socializado no início de cada semestre com os educandos(as), com as 

seguintes especificações:  

 

 

Quadro 20-  Roteiro de Planejamento de ensino semestral  
 

I – NOME DA ESCOLA ITINERANTE: 
Descrição de nome da escola, acampamento, município e modalidades da escola.  
 

II- EDUCADORES ENVOLVIDOS:  
Descreve o nome completo e a formação dos educadores(as) 

III - DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 
Coloca todas as disciplinas que são envolvidas no semestre e em cada Complexo 
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IV- OBJETIVOS FORMATIVOS/ÊXITOS 
Aqui os educadores(as) fazem dois movimentos: 1) buscam no plano de estudos, os objetivos 
e êxitos já elaborados; 2) O processo de acréscimos ou adequação de acordo com as 
intencionalidades formativas que os(as) educadores(as) avaliam necessário.  
 

Objetivos formativos:  
 
Descrição do objetivo de acordo com o 
ano ou modalidade de ensino.  
 

Êxitos 
 
Detalhamento do êxito, a partir do objetivo 
determinado.  

V-  DETALHAMENTO (UM QUADRO DESSES PARA CADA PORÇÃO DA REALIDADE DO 
SEMESTRE)  
Desse ponto em diante os(as) educadores(as) vão especificar o planejamento para o 
semestre, tendo por base os objetivos e êxitos, apontados anteriormente. Porém, os 
educadores(as) buscam a porção da realidade, conteúdos, objetivos de ensino desde a 
elaboração no plano de estudos, mas fazendo o processo de alteração, adequação que 
considerarem necessário. 
PORÇÃO DA REALIDADE Busca indicações, proposição do plano de estudo, 

mas faz adequação de acordo com o inventário da 
realidade. 

DISCIPLINA(S) 
 

Busca as indicações de disciplinas do plano de 
estudos. 

CONTEÚDOS 
 

Se referência nas indicações de conteúdos 
sugeridos no plano de estudos e faz acréscimos de 
acordo com as indicações dos(as) educadores(as).  

OBJETIVOS DE ENSINO Descreve a partir das indicações do plano de 
estudo.  

METODOLOGIAS Nesse ponto os(as) educadores(as) tem que pensar 
desde sua prática e formação, no plano de estudo 
esta parte está em branco, justamente para que os 
educadores(as) possam fazer com autonomia.  

AVALIAÇÃO Também fica a critério dos(as) educadores(as). 
 

VI – REFERÊNCIAS 
Aqui faz a descrição de todas as referências bibliográficas ou diversas fontes que utilizaram 
para fazerem o planejamento.  
 

 
 

Fonte: MST (2014b) 
 

Para fortalecer a implementação da proposta, em 2013 foi organizado um 

programa de formação dos Complexos de Estudo, com cinco ações articuladas:  

 

1- Formação do Coletivo Pedagógico das Escolas Itinerantes: consistiu na 

realização de três etapas anuais de formação reunindo o coletivo 

pedagógico das escolas. A perspectiva dessa formação foi municiar os 

participantes, para atuar como formadores locais com conteúdos e as 

concepções de ensino e de aprendizagem que orientam os complexos, 

bem como o desenvolvimento de procedimentos de trabalho – desde a 

organização dos materiais e a preparação dos temas a trabalhar na 
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formação local, até a sistematização das anotações e o registro, análise 

do experimento. Após a etapa de formação, os responsáveis retornavam 

para as escolas e organizavam a formação dos educadores(as), 

educandos(as) e comunidade. 

2- Formação do Coletivo de Educadores(as) na Escola: Após a etapa de 

formação do Coletivo pedagógico, ao retornar a sua escola organizavam 

a formação dos educadores(as) local, que ocorreriam no início do 1º 

semestre (Fevereiro), início do 2º semestre (Agosto), final do ano 

(novembro), em média cada com a duração de 2 a 3 dias, momento de 

estudo das bases teóricas e do Plano de Estudos (2013) e também 

elaboração do planejamento semestral. 

3- Interfaces com a Comunidade e Educandos(as): também os Coletivos 

pedagógicos, tinham a responsabilidade de organizar atividades de 

formação com a comunidade, e com os educandos(as), a realização de 

seminários na Escola, para eles conhecerem a proposta curricular e 

estudos de temas sobre os núcleos setoriais entre outros.  

4- Encontro dos Educadores(as) das Escolas Itinerantes: momento de 

estudo, aprofundamento teórico e metodológico com aporte de 

assessorias em mesas de debates, com a participação de todos os 

educadores das escolas, a nível estadual. Também espaço de 

socialização das práticas docentes e outros aspectos da experimentação 

dos complexos, para isso previa a organização de mesas nas quais os 

educadores(as) a partir de uma escrita sistemática apresentariam suas 

práticas. Também, participaram desse encontro os educados(as), 

coordenadores dos núcleos setoriais com atividades específicas de 

formação.  

5-  Registro e memória da experiência: também foi prevista a organização 

de uma equipe responsável em  organizar a memória do experimento, 

bem como a sistematização da experiência dos complexos de estudo 

envolvendo todos os sujeitos e as etapas de formação. 

 

A proposta Curricular em Complexos de Estudo expressa 

um acúmulo teórico e prático e um conjunto de indicativos metodológicos 
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coerentes com a matriz formadora, mas também a proposição de conteúdos e 

formas de conexão com a vida e os núcleos setoriais. 

O processo de implementação em 2013, segundo Bahniuk (2014) foi um 

exercício parcial, em função das condições inexistentes nas escolas, tais como: 

estrutura, tempo, disponibilidade e formação dos educadores(as), entre outros, 

que condicionou as escolas a realizarem adaptações das relações existentes no 

Plano de Estudo geral, com a realidade local, por meio dos inventários e também 

exercícios de pensar o conteúdo em conexão com a vida.  

Segundo Mariano (2015), nesse processo de replanejar os 

educadores(as) tiveram dificuldades de compreensão do conjunto da Proposta 

Curricular desde a nova forma de organização escolar, mas também dos 

fundamentos teórico-metodológicos, porém desde o processo de formação 

continuada, os(as) educadores(as), no ano de 2013, foram se familiarizando com 

a proposta e definindo os aspectos de implementação na escola, como 

constatamos a seguir na Escola Itinerante Caminhos do Saber.  

   

 

3.4 A Proposta dos Ciclos de Formação Humana com Complexos de 

Estudos na Escola Itinerante Caminhos do Saber e o desafio da formação 

de lutadores e construtores 

 

A Escola Itinerante Caminhos do Saber, funciona há onze anos no 

acampamento Maila Sabrina (2005-2016), no município de Ortigueira. É uma das 

escolas que passou pelos três períodos do desenvolvimento da proposta 

pedagógica, analisada no capítulo II desse trabalho (Período 1 - implantação das 

Escolas Itinerantes  (2003 a 2006); período 2 - aprimoramento da Proposta 

político- pedagógica (2006 a 2011); período 3 - consolidação da Proposta 

política-pedagógica da Escola Itinerante (2011 a 2016).  

Em 2016 essa escola possui 250 estudantes da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, e realiza desde o seu início a experimentação da 

Proposta Curricular dos Complexos de Estudo, incorporada aos Ciclos de 

Formação Humana, buscando alterar o conteúdo e a forma escolar na 

perspectiva da formação de lutadores e construtores.  
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Os trabalhadores(as) Sem Terra, vivem num acampamento de luta pela 

terra, vivem agrupados nessa comunidade, com uma estrutura societária que 

pretende a participação, o exercício de autogestão e se reconhecem como 

classe trabalhadora explorada, e lutam coletivamente para que saiam dessa 

condição, lutam contra o modelo concentrador de terras e ocupam latifúndios, 

reivindicam a destinação, para fins da Reforma Agrária, “brigam” com o corpo, 

as ferramentas de trabalho do campo para que se efetive um  projeto de Reforma 

Agrária Popular, com cooperativas, escolas, práticas de cooperação. Ou seja, 

nesse espaço desenvolvem a luta e construção ao mesmo tempo, portanto, lutar 

e construir é um aprendizado necessário, que são aprendidos pelos Sem Terra, 

logo também na Escola Itinerante. 

Dessa forma, a escola assume o papel de explicar os objetivos da luta 

pela Reforma Agrária, que conforme descrito no capítulo I desse trabalho, é a 

busca pela a transformação societária do país, em outras palavras uma tática 

para a construção de uma sociedade do trabalho, a sociedade socialista. Mas 

também é função da escola, a explicação contra o que se luta: a sociedade 

capitalista, o agronegócio e o poder político. Cabe refletir por quais meios, cada 

educando(a) deve construir, e como fazer coletivamente essa construção. Aqui, 

a concepção de ensino é alargada, pois, o conteúdo do ensino deve permitir a 

formação ampla e a apropriação do conhecimento acumulado, não no âmbito 

teórico apenas, para responder perguntas na prova, mas fazer a utilização 

prática destes conhecimentos, ou seja, os objetivos do ensino e da educação 

consistem numa transformação dos conhecimentos em arcabouços teórico-

práticos que possam proporcionar ao educando, que se desenvolva como ser 

humano lutador e construtor da e pela classe trabalhadora.  

O espaço no qual os educandos(as) estão inseridos (acampamento) é de 

luta e de construção, parafraseando Pistrak (2000) construção essa que se faz 

de baixo para cima, e que só será possível e benéfica na condição em que cada 

membro desta luta, compreenda claramente o que é preciso construir e como é 

preciso construir. Dessa forma há conhecimentos, aptidões e qualidades a 

desenvolver nesses lutadores e construtores almejados pela proposta, segundo 

Pistrak (2000, p. 41): 1) aptidão para trabalhar coletivamente e para encontrar 

espaço num trabalho coletivo; 2) aptidão para analisar cada problema novo como 

organizador; 3) aptidão para criar as formas eficazes de organização.  
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A pesquisa de campo na Escola Itinerante Caminhos do Saber, se 

constituiu por meio de observações in loco realizada na Escola Itinerante 

Caminhos entre os dias 18 a 22 de abril de 2016 e buscou evidenciar os 

elementos apontados como referência para a formação de lutadores e 

construtores, ou seja a apropriação dos conhecimentos ancorados em aspectos 

da vida e auto organização, para isso, utilizando como instrumento da pesquisa: 

observação ao cotidiano da escola, entrevista semi-estruturadas aos 

educadores, realização de grupo focal e aplicação de questionário para os 

educandos(as).76 A seguir, sintetizamos e analisamos os resultados dessa 

pesquisa, trazendo elementos da prática da Escola Itinerante Caminhos do 

Saber.  

 

3.4.1 A Trajetória Histórica da Escola Caminhos do Saber  

 

A Escola Itinerante Caminhos do Saber, está localizada no Acampamento 

Maila Sabrina, no Município de Ortigueira77, Estado do Paraná, num 

acampamento que atualmente é composto por 400 famílias Sem Terra, que foi 

constituído por meio da ocupação de parte da Fazenda Nossa Senhora do 

Carmo, mas conhecida como “fazenda brasileira”, ocupação essa realizada em 

08 de janeiro de 2003, com aproximadamente 100 famílias Sem Terra. (ESCOLA 

ITINERANTE CAMINHOS DO SABER, 2014) 

 Em 18 de junho de 2005, foi realizada a ocupação da sede da fazenda,  

contando com a participação de 500 famílias, ampliando a quantidade de 

pessoas, expandindo o tamanho da área cultivada pelas famílias, também 

assumindo o controle total da fazenda. Como represália, o proprietário da 

fazenda, solicitou na justiça a reintegração de posse, que foi concedida, 

passando por anos o acampamento a sofrer ameaças de despejos, condição 

que permanece até hoje. (ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS DO SABER, 

2014) 

                                                
76 Ver os questionários aplicados aos educandos(as) e roteiro grupo focal nos apêndices desse 
trabalho na página 238.  
77O município de Ortigueira no Paraná, está situado na região centro oriental do estado. Esse 
município apresenta um dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH) do estado e 
pertence a uma das localidades mais pauperizadas do Paraná. Dentre outros fatores, por conta 
da exploração intensiva do agronegócio na região, da criação de gado e, mais recentemente da 
plantação de pinus. (BAHNIUK, 2015)  
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 Essa Escola Itinerante iniciou seu processo de organização no final de 

2005. Nesse acampamento, logo após a ocupação da sede da fazenda, a 

necessidade de criação dessa escola, foi motivada por dois principias fatores: as 

dificuldades dos filhos dos acampados em acessar a escola, mas também do 

anseio de uma escola que estivesse aliada aos objetivos do acampamento na 

luta por Reforma Agrária. (MARIANO, 2014) 

Nos três anos anteriores à criação da Escola (2003-2005), os estudantes 

estudavam na escola mais próxima, localizada acerca de 20 km do 

acampamento, na comunidade Vista Alegre, ou seja, as crianças percorriam 40 

km diariamente, em estradas em péssimas condições, e em transportes 

improvisados. De acordo com o que consta no Relatório Anual de 2013 

(ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS DO SABER, 2014), as crianças eram 

transportadas em um ônibus e em um caminhão baú, sem bancos e sem 

segurança. Esse fato expressa, uma problemática que os acampamentos e a 

população do campo em geral, enfrentam para acessar a escola, o poder público, 

quando constituí um acampamento, assume, às vezes, uma atitude de descaso 

e de desresponsabilização no que se refere ao direito à educação.  

Outra problemática era a chuva, pois, quando chovia, as crianças 

passavam semanas sem ir à escola, devido às referidas condições das estradas 

e essa falta de assiduidade, de acordo com o Relatório anual de 2013 (ESCOLA 

ITINERANTE CAMINHOS DO SABER, 2014) resultou na reprovação da maioria 

dos educandos(as), em 2005, pois, os estudantes não conseguiam acompanhar 

os conteúdos das disciplinas e acabavam não atingindo a média das notas. 

Esses fatores causaram desistência, somados aos preconceitos que os 

educandos(as) sofriam por serem Sem Terra. 

O processo de organização da Escola Itinerante, foi conduzido pelo Setor 

de Educação do MST, que realizou visitas ao acampamento, checou as 

condições que os estudantes tinham para acessar a escola, bem como realizou 

reuniões com a comunidade acampada, apresentando como funcionavam a 

Escola Itinerante e a importância de ter uma escola dentro do acampamento, 

conforme se registra no Relatório de 2013 (ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS 

DO SABER, 2014). 
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Desta maneira, em outubro de 2005, o Setor de Educação do MST 
juntamente com a direção do Acampamento Maila Sabrina, reuniram-
se para discutir a implementação da Escola Itinerante no 
acampamento. Discutiram estratégias de como levariam a pauta para 
o Conselho Estadual de Educação, levantamento dos materiais para 
construção das salas de aula, escolha dos educadores, bem como 
formação para a atuação. (Idem, 2014, p. 2) 

 

Em resumo, o processo de criação  da Escola Itinerante, contou com quatro 

ações: a) a organização do setor de educação no acampamento, que buscou 

informações a respeito da Escola Itinerante, entendendo a importância de 

implementá-la; b) deslocamento de um grupo de militantes do Setor de Educação 

Estadual do MST, que veio à comunidade e fez estudos com a mesma, no 

sentido de compreender a proposta pedagógica, mas também o papel da 

comunidade em desenvolver a Escola Itinerante; c) levantamento da quantidade 

de educandos(as) em idade escolar; d) a identificação de possíveis 

educadores(as) tendo como critério ter concluído o ensino médio. (MARIANO, 

2014) 

Nesse processo de implementação da Escola, dentro do acampamento, as 

famílias foram compreendendo o significado desta forma de escola, no sentido 

de possibilitar o acesso à formação integral, relacionando a educação ao 

processo de luta, organização e vida do acampamento. Dessa forma, a 

comunidade organizou o Setor de Educação no acampamento, com 

representação em todos os núcleos de base, planejou a adaptação da estrutura 

física, barracões e casas antigas da fazenda passaram a abrigar salas de aula, 

biblioteca, cozinha e refeitório. Também a comunidade assumiu 

responsabilidades em garantir alimentos para merenda, contribuir na limpeza da 

escola entre outros. (ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS DO SABER, 2014) 

A Escola Itinerante iniciou suas atividades educativas em março de 2006, 

o nome escolhido pela comunidade foi Escola Itinerante Caminhos do Saber, no 

sentido de representar a possibilidade de acesso ao conhecimento, mas também 

da dimensão formativa atribuída à mesma. (ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS 

DO SABER, 2014) 

Segundo o que consta no Relatório de 2013 (ESCOLA ITINERANTE 

CAMINHOS DO SABER, 2014), no primeiro ano de funcionamento, a escola 

atendeu apenas às turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª 

série). As aulas aconteciam nos períodos matutino e vespertino, em salas 
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provisórias, em barracões e casas, estruturas do antigo latifúndio. Os 

educadores(as) eram da própria comunidade, foram selecionados entre as 

pessoas que tinham Ensino Médio completo ou que estavam cursando. Em 

entrevista o Coordenador Pedagógico relatou que: 

 
 
[...] a escola iniciou com uma equipe de educadores sem 
formação pedagógica (magistério ou pedagogia), a única 
formação que tinha era o ensino médio, por isso alguns foram 
fazer magistério no ITERRA/RS e graduação em pedagogia na 
UNIOESTE. 78 
 
 

O fato dos educadores(as) não terem formação pedagógica foi uma das 

preocupações da comunidade, porém, foi muito debatido entre o conjunto dos 

acampados, de acordo com o que consta no Relatório de 2013 (ESCOLA 

ITINERANTE CAMINHOS DO SABER, 2014). 

  

Um dos aspectos discutidos com as famílias e que sem dúvida 
proporcionou certa ansiedade nas famílias e, principalmente, 
nos educandos foi a escolha dos educadores. Foram elencados 
pré-requisitos para esta escolha, sendo estes: morar na 
comunidade, ter compromisso com as atividades do 
acampamento, ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio 
e ter disponibilidade para estudar.(Idem, p. 13) 
 
 

 Nos primeiros anos de funcionamento, em meio a reuniões, construção 

voluntária da estrutura física da escola pela comunidade, foi erguendo-se a 

Escola Itinerante Caminhos do Saber, que desde o primeiro momento buscou 

fazer uma escola com planejamento de ensino partindo da realidade, com auto- 

organização dos estudantes, avaliação diagnóstica.  

 Atualmente a escola conta com uma estrutura de madeira, construída pela 

comunidade, com 8 salas de aula (tipo casas, separadas), com o piso de 

assoalhos,  uma calçada de cimento que interliga as salas de aula. Também, 

uma estrutura central (barracão), subdivido em quatro espaços, primeiramente 

sala dos educadores(as), em seguida a biblioteca, depois o refeitório espaço 

                                                
78  Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016. Nos depoimentos 
apresentados no texto, foi mantida a forma original. 
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maior com mesas e bancos para os(as) educandos(as) realizar as refeições e 

ligado a esse espaço, a cozinha e o depósito de alimentos.  

Além dessa estrutura, conta com três casas pequenas, uma para a 

secretaria escolar, outra, que serve de almoxarifado, espaço no qual ficam 

guardados os equipamentos (horta, jardim), e outra, espaço do núcleo setorial 

da comunicação, com computador e impressora.  Conta  com estrutura de 

banheiro masculino e feminino e uma quadra de areia iluminada, na qual se 

realizam as atividades de educação física.  

 O corpo de profissionais que atua na escola é composto por 25 pessoas, 

sendo: 07 educadores(as), 01 coordenador pedagógico para a modalidade da 

Educação Infantil e Anos Iniciais, 12 Educadores(as) dos anos finais da 

Educação Fundamental e Ensino Médio e 01 coordenador pedagógico para esse 

nível de modalidade. Também,  01 auxiliar administrativo, 02 cozinheiras e 01 

auxiliar de serviços gerais, desses, 07 educadores(as) dos anos finais residem, 

em municípios vizinho, os demais todos residem no acampamento. 

 

3.4.2 A Implementação dos elementos do Projeto político-pedagógico em 

Ciclos de Formação Humana e a participação da Escola na elaboração da 

Proposta Curricular dos Complexos de Estudo.  

 

Os primeiros anos de funcionamento da Escola Itinerante Caminhos do 

saber (2006-2007) teve a sua organização em ciclos de Educação Básica, as 

turmas eram assim agrupadas: Educação Infantil (5 e 6 anos), I Ciclo (7 e 8 

anos), II Ciclo (9 e 10 anos), cada turma com dois educadores(as). 

A auto-organização se dava dentro das turmas, por núcleos de base, 

constituindo cada grupo com 7 estudantes, com um coordenador e uma 

coordenadora dentro das turmas. Segundo relato da coordenação da escola, 

houve tentativas de constituição da coordenação dos educandos(as), mas sem 

avanços importantes, em função da falta de clareza dos próprios 

educadores(as),  sem saber como intencionalizar essa auto-organização. Dessa 

forma, os núcleos de base cumpriram funções dentro das salas de aula como 

limpeza, cuidado de jardim, trabalho na horta entre outros, trabalhos esses 

conduzidos pelo educador da turma. 
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O coletivo de educadores(as) dos anos iniciais se constituiu como espaço 

de planejamento pedagógico, mas também a instância máxima da escola, ou 

seja, o espaço colegiado de gestão que centrava-se nos(as) educadores(as). Por 

isso, havia dois espaços de reuniões semanais: uma reunião de planejamento 

das aulas, guiado pelo planejamento do tema gerador que ocorria mensalmente. 

E realizavam outra reunião semanal de estudo, que centrava nas leituras e 

debates dos cadernos de educação do MST, da proposta pedagógica.  

Em 2008, foi ampliado o atendimento aos anos finais do Ensino 

Fundamental e Médio, em função da necessidade e da problemática 

anteriormente indicadas. Os educadores(as) dessas novas modalidades 

ofertadas foram selecionados pela Secretaria de Educação, por meio do 

processo seletivo o PSS (Processo Seletivo Simplificado), passando a escola a 

receber educadores(as) externos ao acampamento que vinham de outras 

comunidades e cidades vizinhas e tinham formação específica nas diversas 

disciplinas da Educação básica (língua portuguesa, matemática, geografia, 

história, educação física, ciências, artes). Naquela ocasião, houve algumas 

dificuldades, pois, alguns educadores(as) não compreendiam a proposta de 

educação do MST, gerando certa negação e incompreensão da mesma. 

Com o passar do tempo, muitos jovens e educadores(as) que residiam no 

acampamento, foram cursando pedagogia e licenciatura em educação do campo 

e fizeram o processo de seleção simplificada, assumindo aulas dos anos finais 

da Educação Fundamental e Ensino Médio, passando a ter nessa modalidade 

educadores(as) residentes no próprio acampamento, atualmente dos 21 

educadores(as) da escola, 15 residem na comunidade. 

Em 2009, iniciou-se o processo de implantação do Ciclos de Formação 

Humana, que levou três anos para ser consolidado na Escola Itinerante 

Caminhos do Saber, de acordo com entrevista ao coordenador pedagógico o 

mesmo, afirmou que:  

 

De 2009 a 2011, os educadores passaram por um processo de 
formação, assimilação da proposta foi o momento de conhecer 
e entender as especificidades da proposta desde o conselho de 
classe participativo, caderno de acompanhamento não tinha o 
entendimento, a própria classe intermediaria, de 2012 para cá 
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se consolidou e a proposta vem sendo concretizada desde a 
proposta pedagógica (Coordenador pedagógico)79. 

 

Ao se referir ao processo de implementação do Projeto político-

pedagógico em Ciclos de Formação, que alterou o processo de avaliação, 

reorganizando a forma de registro documental por parecer descritivo. O 

Coordenador pedagógico aponta as dificuldades em romper com a nota:  

 

No começo foi muito difícil em compreender, desde a questão 
da não reprovação, entender que não reprovar não minimiza o 
conhecimento e entender que a formação humana ela não é 
simplesmente medida por uma nota, ela tem um conjunto de 
questões na avaliação e socialização de conhecimento que não 
precisa ser medida mas sim promovida. (Coordenador 
pedagógico).80 

 
A avaliação foi um dos principais aspectos de avanço, pois, desenvolveu 

todo um processo de avaliação articulado com o planejamento de ensino dos 

educadores(as) e também com o processo todo, conforme constatamos na 

entrevista:  

 

A forma como se avalia, não é uma avaliação final,  sim 
processual respeitando e promovendo o desenvolvimento do 
educando e os instrumentos não ficaram restritos a provas e 
trabalhos soltos  realizados ao final, e os instrumentos são: o  
caderno de avaliação que são registros mensal do 
desenvolvimento e aprendizagem, a pasta de acompanhamento 
é realizada mensalmente, onde é arquivado textos, antes 
arquivava prova, arquivava trabalhos, mas agora entenderam 
que é arquivar textos para avaliar a dimensão da escrita no 
decorrer do ano, a própria questão do parecer descritivo está 
mais detalhado e mais rico de questões, antes ficavam mais 
superficial, centrado em questões comportamentais e atitudinais 
e lista de conteúdos, e agora consegue avaliar a partir de 
objetivos e traz também alguns elementos da própria auto 
avaliação dos educandos.(Coordenador pedagógico)81 

 
 

Os demais elementos da proposta dos ciclos, também foram 

implementados, porém passaram por incompreensões como, por exemplo, a 

classe intermediária, que nos primeiros anos entendia-se que era reforço, e havia 

                                                
79 Informações obtidas através de entrevista realizada no dia 21/03/2016  
80 Informações obtidas através de entrevista realizada no dia 21/03/2016  
81 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
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a participação de educandos(as) de turmas diversas e não as que passavam de 

um ciclo para outro, mas desde 2012, vem se desenvolvendo a classe 

intermediária conforme descrito na proposta.  

O conselho de Classe participativo é outra dimensão que se consolidou, 

segunda afirmação em entrevista do coordenador pedagógico: 

 

 

Realmente é o nosso fôlego para sentar, avaliar como está o 
processo educativo, os educadores se auto avaliarem e dos 
educandos se auto avaliarem e avaliar o educador, momento 
que é respeitado aquele três momentos de auto avaliação, 
avaliação da turma, avaliação do educadores (coordenador 
Pedagógico)82 
 

 
De acordo com a entrevista, o conselho de classe também é o momento 

de sentar e todos os sujeitos se olharem e avaliarem o que cada educando tem 

que avançar, avalia o aspecto cognitivo, mas também afetivo, político e atitudinal. 

Outro aspecto importante é a participação das mães e pais que tem aumentado:  

 
Embora não consigamos atingir todo o público que gostaríamos, 
por morar no acampamento e todo mundo morar perto e não 
depender de transporte, teria que ter 100% da participação dos 
pais, não tem faltas, mas não tantas que prejudique a realização 
do conselho, há uma participação de 80%, e os que não 
participam posteriormente procura a escola para saber, e 
explicar por que não foram e saber o andamento do filho. A 
questão do trabalho que limita não participar, também tem 
timidez dos pais, mas a defasagem de participação é pouco, mas 
a maioria da não participação dos pais é no ensino médio, dizem 
meus filhos são maiores, já tem responsabilidade. Tanto que os 
pais dos menores, tem mais participação. (coordenador 
Pedagógico)83 
 

 
Dessa forma, não ter nota é algo compreensível aos pais e 

educandos(as), porém também aponta-se a necessidade de qualificar a forma 

de registro por parecer descritivo: 

 

[...] nosso parecer precisa avançar na coerência por que em 
alguns momentos percebemos uma certa incoerência, a equipe 
pedagógica conhece os educandos e muitos fazem sabem que 

                                                
82 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
83 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016. 
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ele não tem o domínio daquele aspecto de conhecimento e o 
educador avaliou que ele tem (Coordenador Pedagógico)84.  
 

Outra questão é a compreensão do parecer por meio da leitura realizada 

pelos pais e pelos educandos(as): 

 
A maioria dos pais, nem lê o parecer. A escola já disponibiliza 
uma cópia para a família guardar para ler posteriormente, pois 
talvez no momento de assinatura, perante o conselho 
participativo, só dá uma lida rápida e já assina, nosso parecer é 
bem, extenso da em torno de duas páginas, então não é algo 
pequeno e nosso povo, não é acostumado a ler e acaba muitas 
vezes passando rapidamente o olho e assinando. 

 

Apesar dessas limitações, o que se evidencia é a superação da lógica da 

nota e a compreensão do processo de aquisição do conhecimento que não é 

apenas mensurado por um número, mas há toda uma descrição do que o 

educando precisa avançar, do que o educando já tem domínio.  

 

Vejamos um exemplo de um parecer do ano de 2015: 

 

Quadro 21 -  Modelo de Parecer descritivo  

Educando: ELD  

Linguagem. Reconhece as partes do texto, título, parágrafos, introdução. Faz 

divulgação oral e escrita do texto produzido. Lê e interpreta textos de aventura, 
piadas, noticia, reportagem, carta familiar, artigo de opinião, carta ao leitor, debate 
regrado, identifica as informações essenciais e acessórias nos textos. Apresenta 
clareza e coerência, porém, precisa avançar na sistematização dos seus textos e 
organização dos seus materiais, adquiriu alguns pressupostos teóricos da cultura 
corporal e saúde. Lê com fluência, entonação e ritmo as diversas tipologias textuais. 
Em relação às exposições em sala de aula precisa avançar. Elabora questionamentos 
pertinentes aos debates e discussões em sala. Realiza divulgação oral e escrita dos 
textos produzidos. Escolhe e faz uso de vocabulário adequado as circunstancias de 
interação. Aprendeu regras e o básico dos esportes praticados em nossa 
comunidade.   Tem conhecimento teórico dos jogos e da educação física, dos 
cuidados necessários para o bom desenvolvimento. Apresenta noções sobre jogos 
pré-desportivos e cooperativos e também cantigas de roda.  

 

Área das Ciências humanas: aprendeu sobre as formas de organização da 

população nativa: semelhanças e diferenças entre os povos. Símbolos do Paraná e 
Brasil Governos e partidos Representação do espaço e domínio da territorialidade, 
adquiriu noções de escala e projeção; Representação do estado no país; do país no 
mundo. Aprendeu decodificação de mapas temáticos do Paraná - climas, relevo, 
hidrografia/usinas, rede viária, mapas econômicos e outros, a luta pela terra no 

                                                
84 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
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Paraná. Sabe sobre as Características sociais – diversidades étnicas e culturais do 
Paraná Movimentos da população paranaense, crescimento da população. 
Compreende como é feito a divisão política, a industrialização e o crescimento urbano 
do Paraná – malha urbana, trânsito. Tem noções sobre as formas  econômicas da 
agricultura, indústria, serviços. Conhece o histórico de modernização do Paraná, a 
agricultura e as tecnologias aplicadas à produção. Tem noções dos comércios interno 
e externo – exportação – portos paranaenses. Compreende o abuso e o desperdício 
da água no solo e nas atividades econômicas.  

Área das Ciências da natureza: o educando aprendeu sobre o Sistema Solar: 
posição da Terra e demais planetas, funções e condições de conservação do 
organismo: alimentação/ digestão, respiração, circulação, excreção, sustentação/ 
locomoção, coordenação, proteção, reprodução estrutura e funcionamento do 
sistema digestor tipos de alimentos: naturais e industrializados, diferenças entre a 
produção e o consumo; funções principais do sistema.  Tem conhecimentos sobre  
formação de lixões, problemas ambientais, aterros sanitários. Resolve as operações 
adição, subtração, multiplicação e divisão com limites em determinadas operações. 
Tem noções  das relações entre porcentagem, frações, números decimais e medidas 
exploração e localização espacial em relação a objetos e locais (rua, bairro, cidade, 
região, estado, país, planeta e universo). Reconhece relações entre as formas 
geométricas encontradas na natureza e nos objetos construídos pelo homem. Tem 
noções dos sólidos geométricos e as figuras planas. Identifica e constrói ângulos. Tem 
noções sobre linha perpendicular e paralelismo, duração e sequência temporal (hora, 
minuto e segundo; semana, quinzena, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, 
década, século e milênio; faz uso em sua realidade de instrumentos: relógio (digital, 
ponteiro), e calendário. Identifica e utiliza cédulas e moedas; faz composição 
decomposição de valores; realiza leitura e escrita na forma decimal, medida padrão 
(litro - L – múltiplo e submúltiplos). Conhece seriação: sucessor, antecessor; ordem 
crescente e decrescente, realiza leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 

Fonte: Parecer coletado em pesquisa de campo 24/03/2016 

 

O parecer descritivo que apresentamos, apresenta um conjunto detalhado 

de conhecimentos que o educando conseguiu se apropriar, sendo um 

documento de registro da avaliação dos(as) educadores(as), apresenta-se de 

forma bem escrita, porém, não aponta as dificuldades do educando, no qual 

deveria também expressar as limitações, ou seja, o que ele não aprendeu, 

evidenciando assim também problemática na elaboração do mesmo. 

Nessa escola, a elaboração do parecer descritivo ocorre semestralmente. 

Na unidocência (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental), o 

parecer é elaborado pelo educador regente de cada turma. E na multidocência 

(anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio), o parecer é elaborado 

pelos educadores(as), de acordo com a sua disciplina e organizado pela equipe 

pedagógica.  

De acordo com o coordenador pedagógico da Escola, o parecer não é o 

instrumento central da avaliação, ele é um documento, um registro. O conselho 
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de classe participativo é o melhor espaço para os educandos(as) e 

educadores(as), mas, principalmente para os pais compreenderem a situação e 

o andamento do seu filho, porque possibilita entender a escola como um todo, 

os limites e dificuldades dos educandos(as) e educadores(as). 

Uma boa parte dos pais têm limitação da compreensão da língua escrita, 

e como a escrita do parecer é uma escrita padrão e extensa, logo, não pode se 

restringir ao único instrumento de informação para os pais, sendo necessário 

potencializar os encontros presenciais, as reuniões, mas principalmente o 

conselho de classe participativo, como o órgão vivo, em que todos tenham o 

direito à palavra.  

A Escola Itinerante, por estar no acampamento, é um espaço importante 

de garantia do direito à educação, como afirmamos no capítulo anterior e por 

meio do processo de pesquisa de campo, com a aplicação de questionário para 

39 educandos(as), percebemos que a maioria dos estudantes, estuda entre 6 a 

10 anos na Escola Itinerante.  

 

Quadro 22 – Quantidade de tempo que estudam na Escola Itinerante  

Quantidade de tempo  Quantidade de educandos(as)  

Entre 6 a 10 anos  20 

Entre 3 a 5 anos  11 

Entre 1 a 2 anos  8 

Total  39 

Fonte: Questionário aplicado em pesquisa de campo 22/03/2016 

 

Mais da metade dos educandos(as) que respondeu os questionários está 

há mais tempo estudando na Escola Itinerante. Como os questionários foram 

aplicados para educandos(as) de 7º ao 9º ano e 1º ao 3º ano do Ensino Médio, 

há uma variação de idades, porém, a maioria dos educandos(as) que estuda no 

Ensino Médio, passou toda a sua trajetória escolar nessa escola. 
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 Quadro 23 -  Ano que os educandos(as) iniciou seus estudos na escola 

Ano que iniciou estudos na Escola 

Itinerante  

Quantidade de educando  

Desde a Educação Infantil  08 

Desde os Anos Iniciais da Educação 

Fundamental  

22 

Menos de quatro anos  09 

Total  39  

Fonte: Questionário aplicado em pesquisa de campo 22/03/2016 

 

A partir do quadro, é possível compreender que dos 39 educandos(as), 

envolvidos diretamente na pesquisa, 30 estudam na Escola Itinerante desde os 

primeiros anos da Educação Básica, sendo apenas 9 educandos(as), que 

estudam a menos de quatro anos, revelando que nesse acampamento há  

menos rotatividade das famílias acampadas.  

Em relação aos educandos(as) que tem toda a sua trajetória escolar na 

Escola Itinerante Caminhos do saber o coordenador pedagógico ao analisar o 

processo de aprendizagem afirma: 

 
 [...] não é homogêneo a turma, mas tem educandos que 
estudaram desde o primeiro ano aqui na escola e estão na 
graduação e foram muito bem nos vestibulares, mas eu avalio 
uma certa restrição no desenvolvimento e aprendizagem 
principalmente nas turmas que hoje estão no 8º. 9ª e 1º ano do 
ensino médio, avalio negativo nesse aspecto, por que são 
educandos que iniciaram conosco em 2008, 2009  e  os 
educadores não tinham formação. (Entrevista coordenador 
pedagógico 1)  
 

 
Sobre o processo de ensino na escola, os educadores(as) que 

trabalhavam nos anos iniciais desde 2003, alguns não tinham formação 

pedagógica e realizavam um detalhamento do planejamento dos planos diários, 

semanal, porém, a lista de conteúdos era extraída de livros didáticos  e não tinha 

uma sequência didática e um respeito aos conteúdos a serem desenvolvidos de 

acordo com o ano, eram conteúdos soltos. Havia um processo de formação dos 

educadores(as), que assegurava a discussão sobre a concepção educativa, 
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indicativos metodológicos, mas que explicitava a necessidade de problematizar 

a questão dos conteúdos.  

A maior preocupação com os conteúdos a serem ensinados, iniciou em 

2009, 2010, com o aperfeiçoamento da proposta pedagógica, mas também com 

a movimentação de construção da proposta curricular dos Complexos de Estudo. 

A  Escola Caminhos do Saber, foi envolvida no processo de formulação da 

Proposta dos Complexos de Estudo de três formas: a) com a participação dos 

educadores(as) dos anos finais no processo de construção da lista de conteúdos, 

realizado nos cursos de formação em 2009/2010, em que reunidos por 

disciplinas, realizaram revisão e proposições de listas de conteúdos por 

disciplinas. b) pelo envolvimento dos coordenadores pedagógicos nas reuniões 

de planejamento, pois, um dos coordenadores foi como especialista na disciplina 

de geografia e outro como pedagogo e assim contribuíram na construção de 

objetivos de ensino e também na formulação da proposta dos núcleos setoriais; 

c) com a construção do inventário que foi base para a estruturação da proposta 

dos Complexos. 

Um dos coordenadores pedagógicos entrevistado nesta escola, nos 

relatou que esteve entre os especialistas e como pedagogo contribuiu no aporte 

de como se estrutura um objetivo e depois participou no processo de ligações: 

 

Ao ver os especialistas tentando conectar certos conteúdos a 
porções, nós enquanto pedagogo percebíamos que tinha 
conexão por a gente tem uma visão mais ampliada, desde a 
prática dos anos iniciais em trabalhar a interdisciplinaridade, e lá 
os especialistas não tinha essa mesma compreensão 
(Coordenador pedagógico)85 

 

Outro destaque está na contribuição na construção do texto final do Plano 

de estudos: 

 

Na parte de sistematização do Plano de Estudo, após 
elaboração do Luiz Carlos de Freitas, eu e outro companheiro,  
ajudamos na parte revisão no sentido de tentar relacionar ao que 
está escrito com a proposta que as Escolas Itinerantes e que o 
movimento já vinha fazendo, ali a gente entendeu que não era 
diferente do que o que fazíamos, o trabalho dos núcleos 
setoriais, conexão com a realidade, mas o que ocorria era uma 

                                                
85 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
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conexão pontual através do tema gerador, mas que já tinha uma 
relação com a realidade. (Coordenador pedagógico)86 
 

 
A partir dessas reuniões de planejamento dos Complexos de Estudo, os 

coordenadores pedagógicos, realizaram a leitura do Plano de Estudo (conforme 

apresentado anteriormente), sugeriram ajustes, mas também retornavam para a 

escola e fizeram tentativas de implementação já em 2012, como nos relata:  

 
A partir desse dia quando voltamos para a escola, trouxemos a 
proposta de implementar a coordenação, não era nem núcleo 
setoriais, era as coordenação por  turno, chamava ainda de 
núcleo de base, o núcleo 1 composto por educandos do 
1º,2º,3º,4º ano, o Núcleo 2 ser também de várias idades, quando 
trouxe a proposta os educadores não quiseram, e um ano depois 
se implementou os núcleos setorial exatamente conforme essa 
proposta já era auto organização e trabalho junto e na época, 
quando a gente propôs era para trabalhar a organicidade. 
(coordenador pedagógico 1)87 

 
A partir desse depoimento, é possível perceber a participação dessa 

escola no processo de formulação da proposta curricular dos Complexos de 

estudo, com a participação de educadores(as) e coordenadores pedagógicos, o 

que proporcionou para a implementação da proposta curricular, efetivamente em 

2013, uma familiaridade com os fundamentos e pretensões da proposta, como 

tratamos especificamente na continuidade desse estudo.  

 
 
3.4.3 A incorporação da Proposta Curricular dos Complexos de Estudo, a 

partir de 2013  

 

A implementação da proposta curricular na escola, iniciou a partir da 

semana pedagógica, realizada de 4 a 8 de fevereiro de 2013. É importante 

destacar que desde 2012 os educadores(as) já vinham se familiarizando com 

aspectos da proposta, com a construção do inventário da realidade, o trabalho 

com os conteúdos e objetivos de ensino, aspectos esses presentes nos cursos 

de formação de educadores(as) e também na próprio escola, mas ainda não se 

chamavam de Complexo de Estudo.   

                                                
86 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
87 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016. 
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Uma das principais definições, no início de 2013, foi a ampliação 

diariamente, de 45 minutos do turno escolar, potencializando, além do tempo 

abertura, recreio, aula, a criação de outros três tempos na escola: tempo 

trabalho, tempo núcleo setorial e tempo leitura. Para que houvesse a 

implementação desses tempos educativos e os reagrupamentos em núcleos 

setoriais, houve uma mudança, uma recomposição do tempo na escola.  

A estratégia para ampliação do tempo,  foi a manutenção das 25 hora/aula 

das disciplinas semanalmente, entretanto, não mais com 50 min mas com 45 min 

por aula. Dessa forma cada dia passou a ter 6 aulas de 45 minutos, iniciando 

pela manhã às 7:15 horas e encerrando às 12:00 horas; à tarde, com início às 

13:00 horas e término às 17:45 horas e à noite das 18:30 horas às 22:45 horas. 

Essas definições de implementação dos Complexos de Estudo nessa 

escola, partiu do processo de formação, organizado na escola, e as definições 

dos aspectos e como ir exercitando esteve colado ao processo do planejamento, 

tendo o aporte dos estudo da obra de Pistrak (2009), de Shulgin (2013) e do 

documento do Plano de Estudos (2013), conforme vemos na sequência desse 

texto. 

 

3.4.3.1. A formação dos educadores(as), educandos(as) e comunidade 

 

Na implementação dessa proposta curricular, foi imprescindível a 

formação continuada dos educadores(as), dos(as) educandos(as) e da 

comunidade. O ano de 2013 foi o momento de colocar o plano de estudos no 

chão da Escola Itinerante, submeter ao crivo da prática ou seja, o movimento de 

apropriação por parte de educadores(as), educandos(as) e comunidade e seu 

desenvolvimento considerando as condições materiais da escola.  

Krupskaia apud Pistrak (2010), acreditava que a nova escola socialista 

poderia constituir-se apenas com base na experiência coletiva do magistério, ou 

seja, os educadores(as) devem ser os construtores e os precursores da Escola 

Socialista. Inspirados nessa afirmação, essa experimentação curricular teve 

como base um processo de formação continuada com momentos de encontros 

dos educadores(as) para estudo, planejamento e definições de estratégias antes 

e durante a implementação da Proposta Curricular na escola. Ou seja, não 

consiste numa proposta pronta e acabada, somente para ser executada, 
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considera os educadores(as) no processo de decisão e construção da mesma. 

Porém nem sempre, devido a condição e a lotação precária dos educadores(as), 

principalmente dos anos finais do Ensino Fundamental  e Ensino Médio, essa 

participação fica em certo sentido limitada.  

Assim,  foram organizados quatro espaços de encontro e interação 

coletiva dos educadores(as) no chão da escola, que precedeu de estudo, 

reflexão e planejamento da ação, que foram assim  organizados: 1) no início do 

ano letivo, a realização da semana pedagógica, que contou com 4 dias para 

estudo e planejamento, 2) encontro de formação de dois dias, durante o primeiro 

semestre para estudo e replanejamento; 3) Semana pedagógica no início do 

segundo semestre para estudo e planejamento do semestre; 4) encontro de 

formação de dois dias, durante o semestre.   

Estes espaços foram coordenados por cinco educadores(as) da Escola 

Itinerante Caminhos do Saber, que participavam do Coletivo Pedagógico a nível 

estadual, que em 2013 realizaram quatro atividades estaduais de avaliação e 

planejamento em relação à proposta pedagógica no conjunto das escolas. Veja 

abaixo o conjunto das atividades que participaram em 2013: 

 

Quadro 24 -  Formação do Coletivo Pedagógico 

Local/Data  Atividades realizadas  

Lerroville/Londrina (28 
de janeiro a 01 de 
fevereiro de 2013) 

Nesse encontro foi apresentado o documento preliminar da 
proposta dos Complexos de Estudos aos coordenadores 
das escolas itinerantes e alguns educadores, foi definido o 
programa e calendário de formação 2013.  

APP-Sindicato Curitiba 
(abril de 2013) 

Estudo das matrizes pedagógicas e trabalho socialmente 
necessário; incorporação dos Complexo de Estudo nos 
ciclos de formação humana; exercício para compreender a 
origem de um complexo de estudo. 

Julho de 2013 -
Cascavel 
APP/SINDICATO 

Retomada dos fundamentos e exercício de construção de 
relações entre porção da realidade e formulação de 
complexos de Estudo; realização de trocas de experiência 
a partir das escolas; reorganização do acompanhamento 
pedagógico. 

Laranjeiras do Sul 28 a 
31 de outubro de 2013 

Balanço da experimentação e do coletivo pedagógico 

FONTE: MST (2014b) 

 

Os representantes da Escola Itinerante Caminhos do Saber, ao 

retornarem dessas atividades a nível estadual, organizavam a formação local, 



190 

 

que também contou com o aporte de educadores(as)88 do Setor de Educação do 

MST e Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná, comprometidos com 

a construção da proposta Curricular que conduziram o processo de formação 

local, aprofundando estudos metodológicos e forma de fazer o planejamento de 

ensino.  

A formação com os educadores(as) na escola, foi e continua sendo 

organizada contendo momento de estudo geral sobre o MST e a luta por 

Reforma Agrária, estudo da proposta curricular em Complexo de Estudo, 

realização do inventário da realidade, exercício de planejamento (conexão dos 

conteúdos com aspectos da vida).  

Como nos rela o coordenador Pedagógico: 

 

[...] em 2013, quando na semana pedagógica a gente trouxe 
para a escola a proposta dos complexos e realizou a leitura 
introdutória do plano de estudos os educadores não entenderam 
muita coisa, a equipe pedagógica chegou e disse nós vamos 
implantar essa proposta pedagógica, vamos ler e entender ela, 
nós já tínhamos uma certa dimensão que era preciso os 
educadores entenderem, já na semana pedagógica a gente fez 
esse quadro síntese, de conexão com os conteúdos e o primeiro 
envolvimento dos educadores foi esse e já explicamos como 
funcionaria os núcleos setoriais  e que deveria ter um momento 
de aula voluntária, pois é um tempo mais, para 
acompanhamento dos núcleos, a gente chegou e apresentou e 
os educadores aceitaram, não houve rejeição, mas não foi uma 
imposição a gente chegou socializou e acataram. (Coordenador 
pedagógico)89 
 

Percebemos a partir do relato anterior, que o coletivo de coordenação 

(cinco representantes) no coletivo pedagógico, que participam da formação 

estadual junto ao conjunto das Escolas Itinerantes, atuavam como formadores, 

mas também conduziam o processo de implementação na escola.  

Os três educadores(as) da escola, entrevistados na pesquisa, afirmaram 

que além da formação local, participaram também de encontros estaduais, com 

                                                
88 A Escola Itinerante Caminhos do Saber desde 2013, contou com a assessoria para as 
formações de membros  do Setor de Educação do MST, do educador Marcos Gehrke e da 
educadora Marlene Lucia Siebert Sapelli, da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná 
– UNICENTRO, ambos educadores também contribuíram no processo de construção da 
proposta curricular, bem como contribuem voluntariamente nos cursos e encontros de formação 
organizados pelo Setor de Educação do MST.  
89 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016. 
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o conjunto das escolas e consideram como espaços importantes nos quais 

tiraram as dúvidas, olharam para as experiências de outras escolas e 

socializarem as suas práticas.   

De 5 a 9 de agosto de 2013, na Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, no município de Cascavel, foi realizado um dos encontros, que reuniu o 

conjunto dos educadores(as) das escolas para discutir os Complexos de Estudo, 

além de reunir os educadores(as), também participaram os estudantes das 

escolas, que teve estudos específicos sobre a auto-organização. Nesse evento, 

houve a comemoração dos 10 anos da Escola Itinerante no Paraná e a 

realização de grupos de trabalho pelas disciplinas (anos finais), para avaliação 

das listas de conteúdos e objetivos de ensino do Plano de estudos, com 

reformulação coletiva dos mesmos. Também houve mesas com aprofundamento 

das categorias da prática - Agricultura Camponesa, Produção de Alimentos, 

Agronegócio, Reforma Agrária, Cultura Camponesa, Organização Coletiva e os 

desafios da luta de classe.  

Outro encontro, realizado 28 de abril a 2 de maio de 2014, também na 

UNIOESTE – Cascavel que tinha como objetivo central compreender a forma 

escolar (Núcleos Setoriais, Comissão Executiva, Assembleia e trabalho 

socialmente necessário)  e também a formação dos estudantes (auto- 

organização), realizando grupos de trabalho para discutir o plano de ensino por 

Complexos de estudo, aperfeiçoando a forma de fazer o plano de ensino.  

Além da formação dos educadores(as) na escola, também quatro vezes 

ao ano, se intencionalizou a formação dos estudantes, que consistiu em 

proporcionar a eles,  o estudo da Proposta Curricular em Complexos de 

Estudos90, mas também e principalmente compreender a auto-organização, o 

papel dos núcleos setoriais e também a assembleia e comissão executiva da 

escola. Além desses estudos, ao ir constituindo os núcleos setoriais, foram 

realizando junto às reuniões, espaços para discutir como fazer uma reunião, 

coordenar dias, fazer mística entre outros.   

Pela relação forte entre escola e comunidade, além dos educadores(as) 

e educandos(as), no início dos semestres também realizou reuniões de estudo 

                                                
90 Além de formação dos estudantes na Escola, houve a participação de 6 educandos(as) na 
data de 01 a 09 de setembro de 2014, no Curso de formação em Trabalho e Gestão Coletiva dos 
estudantes das Escolas Itinerantes,  no Instituto de Educação Josué Castro - Veranópolis-RS 



192 

 

da proposta curricular com os pais, apresentando a proposta curricular, focando 

na forma que ocorre o ensino e também a organização dos núcleos setoriais, de 

acordo com relato de educadores(as). A parte que exigiu mais estudos com a 

comunidade,  foi sobre o tempo trabalho na escola, pois, os pais apresentavam 

visões que seus filhos não deveriam trabalhar na escola, mas com a discussão 

sobre a finalidade do trabalho e da auto-organização, com estudos e reflexões 

acerca da proposta, a comunidade foi compreendendo, não tendo mais rejeições 

em relação a mesma.  

 

Figura 4 – Semana pedagógica fevereiro de 2016  

 

 

Fonte: Arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber  

 

Nesse sentido, um limite que pesou, foi não ter o corpo docente  

contratado antes da semana pedagógica  para atuar na escola, em função que 

a Secretaria de Educação efetivar esse procedimento durante a semana 

pedagógica,  esse fato, levou  a ausência de mais de 50% dos educadores(as)  

na formação no início do ano, tendo a escola que fazer adaptações e realizar 

outras formas de inserção do mesmo, que segundo o coordenador pedagógico, 

nessa situação ele acabou fazendo orientações, indicações de estudos 

individuais durante a hora atividade dos educadores(as).  

Como percebemos, a formação foi e continua sendo na implementação 

da proposta um pilar, nos demais anos até a atualidade, segue a escola 
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realizando formação dos educadores(as), educandos(as) e comunidade, pois 

construir essa nova escola, exige envolver todos os sujeitos e coletivamente 

fazer uma crítica contundente à forma escolar capitalista, ou seja, questionar 

essa forma estruturada em manuais impregnados da ideologia burguesa, na 

relação de poder hierárquico, na reprovação, na competição. O intento é a 

construção de um coletivo de educadores(as) comprometidos, dispostos à 

construir essa escola e confrontar os educadores(as) reacionários, mas também 

coletivamente introduzir conteúdo novo no ensino, ligar a escola fortemente à 

vida, aproximar-se da luta dos trabalhadores(as).  

 

3.4.3.2 O planejamento de ensino e o exercício de conexão dos conteúdos 

com a vida 

 

O planejamento coletivo é o motor e impulsionador dessa proposta e tem 

como primeiro passo a construção do inventário da realidade, que na Escola 

Itinerante Caminhos do Saber, todo o início de ano é atualizado, buscando uma 

descrição e caracterização da realidade, que expressa as concepções, a forma 

como os sujeitos veem o mundo e os fenômenos e as fontes educativas, que no 

caso dessa escola apresenta-se como fontes naturais: rios, relevos, reservas 

florestais; os tipos de trabalho agrícola: cultivo de grãos, manejo de gado de corte 

e de leite, trabalhos temporários, dentre outros; e também as lutas: pela 

desapropriação da terra para Reforma Agrária, contra o reflorestamento de pinus 

e a luta indígena que é expressiva nessa região.  

Após levantar essas informações, os educadores(as) desenvolveram um 

processo de síntese do inventário da realidade, que consiste em categorizar, 

agrupar informações, construindo as chamadas porções da realidade ou 

categoria da prática, que no planejamento os conteúdos são conectados.  

Com o inventário estruturado é realizado o estudo do mesmo, com todos 

os educadores(as), os que participaram do processo e os que não participaram, 

pois nem todos educadores(as) conseguem participar desse momento por 

trabalharem em outras escolas. Dessa forma, cada educador/a, mesmo morando 

em outro espaço, fica conhecendo aspectos da realidade dos educandos(as), 

podendo assim, realizar seus planejamentos diários e semestrais levando em 

conta esses aspectos no planejamento de ensino e principalmente o que compõe 
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as categorias da prática, que embasam o plano de ensino em Complexos de 

Estudo.  

Como já descrito anteriormente, junto ao planejamento realizam estudo 

acerca do Plano de Estudos que se constitui como documento explicativo que 

traz elementos teóricos sobre o Complexo de Estudo, dando indicativos de como 

cada ano pode trabalhá-lo. A partir deste estudo realiza o processo de 

replanejamento dos Complexos na escola, pois, o documento é o orientador e 

não como um receituário a ser seguido fielmente. Precisa ser assimilado, mas 

refeito, cada escola tem que construir seu plano de estudos a partir das linhas 

gerais tidas, tomando como referência o plano de sistematização do conjunto 

das escolas.   

Em relação à forma de fazer o planejamento, também realizam uma 

avaliação do planejamento anterior e um dos educadores entrevistado explica: 

 
 

Antes de fazer o planejamento também é feito uma avaliação da 
prática de ensino das disciplinas, no ano anterior: O 
planejamento iniciou avaliando o que foi feito o ano passado, o 
que houve de progresso, os pontos positivos, os pontos 
negativos, se houve regresso e firmando o propósito de buscar 
melhorar. (educador 2) 91 
 

A forma de fazer o plano exige ação individual de cada educador no foco 

de sua disciplina, conforme nos conta uma educadora:  

 
 

Eu tento pegar o conteúdo que está posto ali (Plano de Estudo), 
buscar na vivência da gente aonde eu posso encaixar, aí tem as 
porções da realidade. Na semana pedagógica nos educadores 
fomos divididos em grupo, e o grupo foi descobrir de acordo com 
o conteúdo quais as porções que se encaixava de todas as 
disciplinas  (Educadora 1)92.  
 
 

O Plano de Estudos serve como referência também para definição dos 

conteúdos, de acordo com a fala da educadora ela busca na lista de conteúdos 

de sua disciplina e busca no inventário da realidade, qual aspecto ela vai 

conectar. Após essa ação individual há um exercício coletivo de relacionar os 

                                                
91 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
92 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
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planejamentos, permitindo uma qualificação dos planos de acordo com a fala da 

educadora:  

 
É bem legal se reunir todos educadores e fazerem o 
planejamento, permite um segurança, aprender com outro, 
porem no decorrer do semestre, não se encontra mais e volta 
esse foco em cada disciplina, outra questão é focar na área e se 
distanciar de outras área, exemplo foca na área de humanas e 
se distancia da exatas. (educador 2)93 

 

A ação realizada primeiramente pelos educadores(as) é o exercício de 

identificar a porção da realidade e os objetivos de ensino e os conteúdos que 

serão conectados, bem como as metodologia em comum. No segundo momento, 

realiza o exercício individual de qualificação do planejamento com foco em sua 

disciplina e no terceiro realizaram o processo de socialização com os demais 

educadores(as) e a construção de métodos de avaliação conjuntos. 

Para cada ano em cada semestre são planejados a conexão de conteúdos 

em quatro porções da realidade (categoria da prática), como por exemplo: o 

primeiro semestre do 7º ano houve o planejamento de um conjunto de 4 porções 

- a criação de animais; luta pela Reforma Agrária, Agroindústria, Organização do 

Acampamento/Assentamento e na escola  

De acordo, com entrevista aos educadores(as), eles apontam dificuldade 

de realizar a conexão das disciplinas com uma determinada porção da realidade, 

que pode ocasionar pela natureza das mesmas, mas também expressa um limite 

de compreensão dos(as) educadores(as). Por isso, esse exercício de conexão 

exige uma capacidade de domínio dos conteúdos e também da materialidade 

(compreensão da realidade) por parte dos educadores(as), sendo essencial para 

movimentarem os complexos, pois, isso exige não cair na simplificação das 

conexões.  

A partir do exercício do planejamento há um esforço que os 

educadores(as) realizam nessa forma de planejamento coletivo, um esforço que 

parte desde o pensar a  porção da realidade em conjunto com a disciplina, mas 

também as diversas metodologias que expressam a intencionalidade de estudar 

a porção. Muitas vezes, ocorrem indicações metodológicas gerais, como 

dinâmicas, atividades diversificadas. Ou seja, muitas vezes há ausência de 

                                                
93 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
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metodologias específicas que consideram as bases da ciência. Ao 

questionarmos os(as) educadores(as) da Escola Itinerante Caminhos do Saber  

a esse respeito, eles expressam que, não fazem esforço de descrevê-los 

detalhadamente, por dois elementos: esquecimento da especificidade da 

disciplina e ou, subentender que já constam no livro didático as metodologias 

que serão utilizadas.  

Outra questão é a dimensão do trabalho, da auto-organização dos 

estudantes que não efetiva conexão com o trabalho desenvolvido pelos(as) 

educandos(as) na escola, expressando limites na compreensão dos 

educadores(as) em relacionar com o trabalho prático na mesma, nem na 

avaliação não se considera o desempenho e participação dos(as) educandos(as) 

nos núcleos setoriais. Tais limites expressam a dificuldade de relacionar com a 

totalidade da vida da comunidade, relação essa, que a proposta curricular exige. 

Em entrevista, os educadores(as) apontaram que o planejamento coletivo 

é feito, mas não é retomado, ou só retomado individualmente, ou ainda, no 

primeiro semestre constroem o plano coletivo, mas no 2º. semestre passa a ser 

individual, então, apresenta recuos e descompassos na elaboração coletiva, por 

limites estruturais da escola e das condições de trabalho dos(as) 

educadores(as). 

Essa forma de fazer o planejamento, apesar desses limites, possibilita o 

exercício coletivo de planejamento e a constante retomada acerca da teoria que 

embasa os Complexos, com longo caminho a ser traçado, com vistas à 

construção dos planos de ensino, mas principalmente um método de ensino que 

se referencia na materialidade da vida e suas contradições.  Assim, os 

educadores(as), desde o exercício do planejamento, da prática de ensino vão 

construindo a noção de ensino em Complexos, de acordo com uma das 

educadoras entrevistada:  

 

Os complexos é trazer a vivência do aluno para dentro da escola, 
uma forma dele enxergar o que ele está estudando tem um 
fundamento, aprender a entender a vida, pois o conteúdo pelo 
conteúdo fica meio vago, quando relaciona com a vivencia dele, 
fica mais claro o objetivo e o fim em aprender tal conteúdo.  
(Educadora 01)94 
 

                                                
94 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016. 
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O Complexo de Estudo é a relação entre vários elementos: categorias da 

prática, trabalho, bases da ciência, auto-organização, métodos específicos, 

objetivos formativos e de ensino. Um  educador entrevistado compreende que: 

 

[...] os complexos é trabalhar a formação humana e não se ater 
somente ao conteúdo, você vai trabalhar conteúdo atrelado a 
realidade do indivíduo em si que está inserido no movimento 
social e está inserido na luta, o indivíduo camponês, vai tentar 
transformar o conteúdo, trazer esse conteúdo para vida, para o 
cotidiano, isso que chama mais atenção na proposta é uma das 
coisas que tenta focar (educador 3)95. 
 

A partir do exercício de planejamento por Complexo de Estudo, evidencia-

se dois avanços. O primeiro, na dimensão de questões da realidade estudadas, 

constatada a partir da aplicação de questionário aos educandos(as), que em 

resposta a pergunta: que temas, assuntos conhecimentos você estudou na 

Escola Itinerante que tem a ver com a sua realidade? Numa síntese de resposta 

dessa questão os educandos(as) responderam que em geografia, estudaram 

paisagens naturais e culturais, bem como mapas e como se constitui a divisão 

do Brasil e a formação do latifúndio. Em ciências descrevem os seguintes temas: 

saúde, dengue, ervas medicinais, corpo humano, sistema nervoso, sistema 

reprodutor, vitaminas A, B, C, D; reflorestamento e recuperação de fontes no 

acampamento, reaproveitamento de materiais; degradação do meio ambiente, 

plantio de diversos tipos de lavoura e cultivo de horta.  

Na disciplina de português, as questões estudados foram: Bulling, 

sociedade, produção de texto sobre o que está se passando na conjuntura atual 

sobre impeachment. Em história, estudaram imigração, socialismo, história do 

MST, Eldorado dos Carajás, Reforma Agrária, vida no acampamento, luta 

indígena, luta pela terra no Brasil. Já em sociologia, estudaram sobre: 

organização da sociedade, organização do acampamento, desigualdades 

sociais, capitalismo, alienação.  

O segundo avanço é a combinação dos Ciclos de Formação Humana 

com os Complexos de Estudo, especialmente com os elementos do processo de 

avaliação. Nesse sentido, consideramos  o Conselho de Classe Participativo, 

que ocorre desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, trimestralmente, no qual 

                                                
95 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
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participam os pais e responsáveis, os estudantes os educadores(as), 

coordenação pedagógica, ele é um potencial, pois, materializa um  espaço 

concreto que possibilita avaliar o conjunto da escola.  

O conselho ocorre por agrupamento de referência, anteriormente ao 

conselho, cada educando elabora uma auto-avaliação. Num segundo momento, 

o coletivo de educandos(as) elabora uma avaliação da turma e dos 

educadores(as). No terceiro momento é realizado o encontro de todos os 

envolvidos no processo. Um educando realiza a leitura da avaliação da turma e 

dos seus educadores(as), depois cada educando realiza a leitura da sua auto-

avaliação e em seguida são realizados acréscimos por parte dos 

educadores(as), pais, coordenação e colegas de turma. Por fim, é realizada a 

leitura da avaliação de cada educador na escola. O Conselho de Classe 

Participativo contribui para o processo de superação de alguns limites e desvios 

dos educandos(as) e educadores(as) da escola.  

No questionário da pesquisa de campo aplicado para os educandos(as), 

em relação à pergunta ‘Como você participa do conselho de Classe participativo? 

O que você pensa do Conselho? Os educandos(as) responderam que 

participam, apresentando a sua auto-avaliação, avaliando o professor e seus 

colegas. A maioria avalia como positivo o Conselho em função de poder 

expressar sua opinião sobre o processo de aprendizagem e a participação do 

pai ou da mãe é importante para ficar sabendo como cada um está no seu 

processo de aprendizagem. De modo unânime, reconhecem o papel do 

Conselho de Classe, vendo nele a possibilidade de melhorar sua aprendizagem, 

conforme descreve essa educanda: “Eu posso opinar sobre algumas coisas que 

o professor fala no conselho de classe e é bom que o pai e a mãe fica sabendo 

do que o filho faz durante a aula”. (Educando 14, 11 anos)96 

Os que expressaram opiniões contrárias, o fizeram em relação ao se 

expor, por sentir vergonha ou insegurança de avaliar o outro. Como essa 

educanda afirma “eu não gosto de falar dos meus colegas de classe e nem do 

professor“ (Educanda 15, 12 anos)97.  

                                                
96 Informações obtidas por questionário aplicado aos Educandos(as) da Escola Itinerante 
Caminhos do Saber  no dia 22/04/2016.  
97 Informações obtidas por questionário aplicado aos Educandos(as) da Escola Itinerante 
Caminhos do Saber  no dia 22/04/2016.  
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O exercício do plano de ensino, aliado à proposta pedagógica dos ciclos 

de formação humana, possibilita aos educandos(as) um processo educativo 

mais completo, os conteúdos com conexões com a vida e a produção. Como 

percebemos, a proposta curricular dos Complexos de estudo, valoriza o 

conhecimento e as bases da ciências, ou seja, altera os conteúdos na 

perspectiva de alinhá-los aos objetivos da escola que são a formação de 

lutadores e construtores, que aqui nesse caso, são lutadores e construtores da 

Reforma Agrária Popular, tratada no capitulo I desse trabalho, que inclusive tem 

como uma das categorias da prática, a luta por Reforma Agrária. 

Em um dos questionários aplicados aos educandos(as), em relação à  

pergunta ‘Qual disciplina, matéria você tem mais facilidade em aprender e por 

que? Que temas, assuntos você aprendeu nessa disciplina? Os estudantes 

responderam que gostam de determinadas disciplinas em geral, por ter 

identificação com as mesmas e apontaram os seguintes conteúdos aprendidos: 

Matemática - tipos de triângulo, quadrados, potenciação e raízes, raiz quadrada, 

código de PI, números racionais e irracionais.    

Gostam da disciplina de Espanhol por aprender outra língua, conhecer 

outros países. Na disciplina de história, estudaram o seguinte conteúdo:  

segunda guerra mundial, escravidão no Brasil, revolução industrial, 1ª guerra 

mundial, 2ª guerra mundial, guerra dos 100 anos, colonização do Brasil, 

independência e revoltas na igreja; povos mesopotâmios, persas, sobre a 

América espanhola. Em Educação Física - tipos de esportes basquete, vôlei, 

futebol, Handbol, dardo,  ping-pong. Na disciplina de artes - mística, indignação, 

linhas, arte abstrata. Em português – leitura de interpretação de textos, escrita 

de novos textos expressando opiniões. Na Filosofia -  história e pensamento dos 

filósofos; Geografia - cultura, lugares e regiões.  Física – Leis de Newton, 

termodinâmico, mudanças de estado dos líquidos.  

Na Escola Itinerante Caminhos do Saber é evidente que há uma nova 

forma escolar em processo, apesar dos limites impostos pelas condições 

concretas  e, principalmente, uma concepção de ensino em construção, que se 

encontra em choque com a forma escolar que enfatiza apenas o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva, que tem educadores(as) que 

consideram o trabalho de forma abstrata, ou ilustrativa dos conteúdos, ou seja, 

mesmo elaborando o plano de ensino dos Complexos, há práticas do ensino 
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isoladas da vida, sem relação com a atualidade. Essa problemática de relação 

entre trabalho e a ciência, está na base da sociedade capitalista, que separa o 

trabalho manual do intelectual, o ensino do trabalho real, que está expresso na 

matriz de formação do trabalhador unilateral ao capitalismo.  

Mas, além de uma nova forma, evidencia a valorização do conteúdo/ 

conhecimento, pois, o plano de ensino prevê conteúdos escolares, não 

secundariza os mesmos e conduz os educadores(as) a relacionar com a vida, 

buscando a potencialidade de um conteúdo vivo (luta, trabalho, organização). 

São ensaios, iniciativas na formação de lutadores e construtores, pois, as 

condições não estão dadas. É necessário  vencer muitas dificuldades impostas 

pelo sistema educacional brasileiro (condições estruturais, limitação na formação 

dos educadores(as), o foco na cognição entre outros), mas, a escola desde a 

mística,  da organização coletiva dos educandos(as) tem exercitado elementos 

da formação de lutadores  construtores, aproximando os estudantes aos ideais 

da classe trabalhadora, inserindo os mesmos em práticas de lutas como 

marchas, ocupação de pedágios, manifestações. Mas, a tarefa também é educar 

os educadores(as)  para serem lutadores e construtores.  Parafraseando Shulgin 

é preciso  construir habilmente o edifício da sociedade proletária, é preciso 

habilmente colocar tijolo por tijolo. 

A proposta Curricular aponta indicativos de formas de ir edificando, 

colocando o tijolo na construção de uma nova sociedade e o trabalho é o cerne, 

um elemento integrante da relação da escola com a realidade atual, Assim, o 

desafio esta em não estabelecer uma relação mecânica entre o trabalho e a 

ciência, mas de torná-los duas partes orgânicas da vida escolar, isto é, da vida 

social dos educandos(as). Dessa forma, na proposta aponta a organização de 

núcleos setoriais para garantir tal premissa, a qual apresentamos a seguir.  

 

3.4.3.3 A auto-organização e o trabalho socialmente necessário na Escola 

Itinerante Caminhos do Saber  

 

 A Escola Itinerante Caminhos do Saber, desde o seu início buscou 

exercitar a auto-organização dos estudantes, como um princípio, inicialmente 

desenvolvia a organização de núcleos de base dentro da própria turma, os 

educadores(as) eram   responsáveis por dividir os educandos(as) em grupos 
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iguais. Em cada NB era indicado um coordenador, uma coordenadora e um 

relator e logo após criavam um nome para o grupo e um grito de ordem. Uma 

limitação nesse processo era que os NB acabavam acionados unicamente para 

realização de trabalhos em grupo ou para a limpeza da sala ao término da aula, 

não alcançando, dessa forma, o objetivo para o qual foi adotado, ou seja, era 

uma estrutura submetida à lógica da turma e controle do educador, como um 

mecanismo  não articulado a outros elementos do processo pedagógico da 

escola e incontínuos. 

As práticas desenvolvidas na escola, apontavam a necessidade de  

aprimorar a auto-organização e colocava-a como um eixo central na Escola. Para 

Pistrak (2009), a auto-organização visa constituir hábitos de saber trabalhar, 

viver e construir coletivamente, lutar pelos ideais da classe trabalhadora, lutar 

tenazmente, sem trégua; é preciso saber organizar a luta, organizar a vida 

coletiva, e para isso é preciso aprender, não de imediato, mas desde a mais 

tenra idade o caminho do trabalho independente, a construção de coletivo 

independente, pelo caminho do desenvolvimento de hábitos e habilidades de 

organização coletiva, que consiste nestes aprendizados o valor pedagógico da 

auto-organização. Segundo o autor (Idem, p. 247), “determinado como método 

de trabalho formativo-educativo da criança e do adolescente consigo mesmo e 

com o meio social, com a ajuda do adulto”.  

 Nesse caminho, apresentava a necessidade da articulação entre o 

trabalho, auto-organização e ensino na organização escolar, um esforço que 

resultou na referida Proposta curricular dos Complexos de Estudos que propõe 

uma estrutura organizativa composta por espaços de participação coletiva, 

sendo: núcleos setoriais, comissão executiva e assembleia. Ou seja, orienta uma 

estrutura organizativa que engloba a organização e as relações entre as 

instâncias (espaços de decisões) que demandam serem planejadas e 

acompanhadas, como parte do processo pedagógico, relacionando com as 

várias dimensões da matriz formativa que são assumidas na escola sendo elas: 

vida, trabalho, luta social, organização coletiva, cultura e história 

 Deste modo, o núcleo setorial é uma célula organizativa da Escola 

Itinerante, espaço central de organização dos estudantes, que corresponde ao 

espaço no qual os estudantes vivenciam e praticam a auto-organização e o 

trabalho real, concreto. Essas duas terminologias “núcleo” e “setorial” fazem 
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referência à estrutura organizativa do MST, que concebe o “núcleo de base” 

como uma célula organizativa do movimento em cada 

assentamento/acampamento. (MARIANO & KNOPF, 2015) 

Os Núcleos Setoriais são organizados em reagrupamento vertical de 

estudantes, de diferentes idades e dos vários tempos, realizado no turno  

escolar. A quantidade de núcleos setoriais, de acordo com a proposta, é definida 

a partir dos principais aspectos da vida da escola que necessitam da intervenção 

real dos estudantes, e pelos quais podem ser encarregados, os núcleos setoriais 

envolvem todos os estudantes, sendo espaço de auto-organização em torno do 

trabalho, desde as pequenas tarefas de autosserviço na escola e também o 

trabalho socialmente necessário98, e precisam ser articulados às bases da 

ciência e da arte à vida.  

De acordo com Mariano & Knopf (2015), os núcleos na Proposta 

Curricular dos Complexos de Estudo podem assumir três funções específicas e 

complementares: uma delas voltada à particularidade do trabalho que 

desenvolve, determinado pelo aspecto da vida pelo qual é responsável; a outra 

voltada à qualidade de discutir todas as dimensões da escola, que perpassa pela 

gestão desta forma escolar. E por último, a relação dos núcleos setoriais aliados 

aos objetivos de ensino das disciplinas que demandam tarefas específicas, 

assumidas pelos estudantes. 

Dessa forma o núcleo é espaço de inserção dos estudantes no trabalho 

produtivo, mas, também, participação deles de forma intencional no trabalho 

necessário à organização na escola (limpeza da escola, embelezamento, 

organização da merenda, cuidado dos espaços e bens da escola...), que sejam 

planejados, decididos, executados, com a participação dos educadores(as) e 

educandos(as) nos núcleos setoriais, na coordenação da escola e na 

assembleia. 

A implementação dos Núcleos Setoriais foi proposta pela coordenação 

pedagógica na Escola Itinerante Caminhos do Saber durante a semana 

pedagógica:  

 

                                                
98 É um trabalho que deriva da necessidade concreta da comunidade, decidido, planejado e 
executado em conjunto com a escola e que seu resultado se reverterá em benefício da 
coletividade, da comunidade. Também tem que ter um valor pedagógico e ser adequado às 
idades e capacidades físicas dos estudantes.  
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Nós já havíamos estruturado esse desenho antes da semana 
pedagógica e apresentamos, percebemos que essa metodologia 
que utilizamos de divisão dava certo. Criou um cronograma fixo, 
que ajudou a garantir a implantação dos núcleos setoriais, 
apresentou aos educandos, apresentamos a lista de atividades 
e foi se desenvolvendo (Coordenador Pedagógico)99 
 

Foram implementados os sete núcleos setoriais previstos na proposta: 

“como não havia uma receita de como fazer os núcleos, nos propomos um 

desenho, vamos trabalhar esses sete núcleos mas dessa forma aqui, três núcleo 

setorial num turno, três no outro e dois no outro, e vamos ampliar o tempo 

escolar, aqui dá para ampliar mais uma aula por dia”. (Coordenador 

Pedagógico)100 Como as moradias encontram-se próximas à escola, logo os(as) 

educandos(as) não precisam de transporte escolar, a questão da ampliação do 

tempo foi mais tranquila, comparada a outras escolas que possuem 

condicionante do transporte.  

Assim, foram implementados os seguintes núcleos setoriais: 

Embelezamento, Saúde e Bem Estar, Finança e estrutura, Agropecuária, Apoio 

ao ensino, Comunicação e Memória. Os núcleos setoriais foram organizados 

conforme o seguinte quadro: 

 

Quadro 25 - Organização dos Núcleos Setoriais na escola Itinerante 

Caminhos do Saber 

Turno Turmas Núcleo setorial 

Manhã 4º ano 5º ano 

6º ano 7º ano 

Agropecuária  

Saúde e Bem estar 

Apoio ao Ensino Apoio ao Ensino 

Tarde 1º ano 2º ano 

3º ano 8º ano 

9º ano 

Saúde de Bem estar 

Embelezamento 

Finança e estrutura 

Noite 1º ano 2º ano 

3º ano 

Comunicação 

Memória 

Fonte: ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS DO SABER(2014) 

                                                
99 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016.  
100 Entrevista concedida a Alessandro Santos Mariano no dia 21/03/2016. 
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Na Escola Itinerante Caminhos do Saber, os núcleos setoriais foram 

compostos por educandos(as) das turmas referentes a cada período/turno e 

educadores(as) para fazer o acompanhamento do núcleo.  O tempo para a 

realização de auto-organização nos núcleos setoriais são as terças e quintas-

feiras, num total de 3h/a semanais, no chamado tempo núcleo setorial e cada 

núcleo setorial tem representantes (educandos/as) de todas as turmas do 

período, e escolhe uma dupla de educandos(as) para coordenar. Foram 

escolhidos esses dias da semana, por serem dias que estão a maioria dos 

educadores(as), se não estão na terça-feira estão na quinta-feira e vice versa, 

proporcionando, assim, o acompanhamento por parte dos educadores(as).  

O Núcleo Setorial de Memória tem a função de fazer o registro das 

atividades ocorridas na escola, no qual tem um caderno, no qual os 

educandos(as) descrevem em forma de diário os acontecimentos, conforme 

relata uma educanda: “eu faço parte da memória, a gente no núcleo setorial 

divide em duplas para cada dia da semana uma dupla vim fazer relatório nas 

salas, anotando o que se passa na sala e ver se está indo tudo normal (Educanda 

6,14 anos).101 Além do registro, esse núcleo também é responsável pelo registro 

fotográfico. Eles assumem responsabilidade sobre o cuidado com a câmera da 

escola que se organizou para fazer seu bom uso, garantindo os registros 

fotográficos necessários, os quais exclusivamente feitos pelos educandos(as).  

O Núcleo Setorial de Embelezamento, segundo uma educanda tem a 

responsabilidade de organizar o jardim, com plantio de flores e árvores em 

diferentes espaços e a construção e conservação do parque infantil, quadra de 

areia para prática de esportes. “faço parte do núcleo de embelezamento, 

cuidamos do jardim, cuidamos da escola, para ela sempre estar limpa e bonita, 

vamos fazer a reconstrução do parque infantil. Nos também, fazemos reuniões 

para decidir o que vamos fazer na escola e fazemos mística uma vez na semana” 

(educanda 12, 13 anos)102 

 

                                                
101 Informações obtidas em Grupo Focal,  realizado com educandos(as), membro da 
coordenação executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
102 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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 Figura 5 – Educandos(as) do núcleo Setorial de embelezamento pintando 

as salas de aula.  

 

Fonte: arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015.  

 

O Núcleo Setorial de Bem Estar e Saúde contribui na elaboração do 

cardápio da escola e acompanha  a validade dos produtos da merenda escolar, 

realizando aporte a cozinha. Conforme entrevista a uma educanda esse núcleo 

desenvolve um conjunto de tarefas práticas: “nós do bem estar e saúde, 

desenvolvemos a mística, ajudamos na cozinha, a cortar alimentos, lavar a louça 

e servir merenda e também limpamos o refeitório e fazemos a coleta do lixo de 

toda a escola”.  (educanda1, de 13 anos)103. A forma de organização do núcleo 

é a divisão em equipes de trabalho para ajudar a preparar, servir os alimentos e 

lavar a louça em contra turno e durante o horário do núcleo todos se organizam 

para garantir a limpeza dos arredores da escola, coletando o lixo deixado. A 

limpeza dos banheiros também tem sido feita nesse período. 

O Núcleo Setorial de Comunicação é responsável pela produção do jornal 

escolar, nomeado de “Informativo Maila Sabrina,” do qual já foram impressos oito 

edições. Também garantem a realização, aos domingos na parte da noite, do 

Cinema da Terra, com exibição de variados tipos de filmes para a comunidade. 

Também organizam mural de informação dentro da escola e outro para 

comunidade. Segundo o educando coordenador era para também organizaram 

                                                
103 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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uma rádio, porém, não conseguiram.  Segundo ele “conseguimos fazer o jornal 

e mural da escola e do acampamento, era para ter rádio mais não tem 

equipamento, usamos o ano passado uma caixa de som da escola, porém 

decidimos não usar mais, pois a piazada queria outros tipos de música e era 

para passar só música do movimento, aí não passamos mais”.  (Educando 6, 17 

anos) 104 

Quando o educando se refere que decidiram não usar a caixa de som 

para escutar músicas na hora do recreio, se deve ao fato da problemática dos 

estudantes quererem colocarem músicas conforme estilo e gosto musical, não 

respeitando a seleção de músicas proposta pelo núcleo setorial, alguns 

educandos9as) que não eram da comunicação, mudavam as músicas, 

selecionadas e reproduzidas nesse momento,  quando diz música do 

movimento, se refere a música popular brasileira e músicas próprias do MST.  

Nesse núcleo também são organizados em equipes, conforme nos relata 

um estudante: 

 
[...] a comunicação é dividida em equipe, uma dupla que cuida 
dos morais e os demais no jornal, uma equipe coleta 
informações do acampamento ou de fora, também é feita uma 
página das crianças, vai na sala pede para crianças fazer 
desenho ou texto para ser selecionado para o jornal, quem digita 
o jornal é os coordenadores do núcleo. (Educando 5, 17 anos)105 
 

O Núcleo Setorial de Apoio ao Ensino tem atuado na biblioteca da escola, 

organizando os livros, empréstimos, fazendo limpeza desse espaço. Os 

educandos(as) trabalham apenas no horário do tempo trabalho nas duas vezes 

semanais. 

O Núcleo Setorial de Agropecuária tem desenvolvido o trabalho na horta 

da escola, com plantio de vegetais, hortaliças para a merenda escolar. Os 

educandos(as) preparam os canteiros, plantam as mudas, regam e colhem os 

vegetais.  Além desse trabalho, realizam reunião de planejamento como nos 

                                                
104 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
 
105 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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relata um educando: “cuidamos da horta, pomos esterco para horta e também 

temos reunião de avaliação” (educando 5, 11 anos).106 

Os integrantes do Núcleo Setorial de Finança definem os orçamentos e 

planejamentos das finanças da escola. Também se inteiram da prestação de 

contas e procuram acompanhar e organizar o levantamento da merenda escolar. 

Realizam o levantamento e o cuidado com o patrimônio da escola, e a 

conscientização para  o cuidado com o mesmo, promoção e organização de 

eventos para arrecadar fundos e se preocupar com melhorias na estrutura da 

escola que permitam a realização de atividades pedagógicas com qualidade.                      

Abaixo organizamos uma tabela com os tipos de trabalho que os 

estudantes realizam na Escola. 

 

Quadro 26 -  tipos de trabalho desenvolvidos nos Núcleos Setoriais  

Núcleos 
Setoriais  

Tipos de trabalho prático  Quantidade de 
educandos(as) 

Memória Registro dos acontecimentos diários na 
escola, registro fotográfico. 

10 educandos turno 
da noite. 

Comunicação Elaboração do Jornal: “Informativo Maila 
Sabrina”, impressão do mesmo e 
distribuição, organização da sessão 
cinema da terra nos domingos. 

10 educandos(as) 
turno da noite 

Embelezamento Limpeza do pátio externo da escola (catar 
lixo, folhas), cuidado com o jardim 
(plantar flores,  regar, capinar), pintura 
externa das salas de aula.  

25 educandos(as) 
turno da manhã  

Bem estar e 
saúde  

Aporte à cozinha (cortar alimentos, lavar 
louça, servir merenda), limpeza do 
refeitório (limpas as mesas, varrer e lavar 
o chão), limpeza das salas de aula (varrer 
e lavar as salas), Limpeza dos banheiros 
(varrer e lavar o chão e vasos sanitários), 
recolher o lixo das lixeiras e levar em local 
destinado.  

20 educandos(as) 
turno da manhã;   
20 educandos turno 
da tarde;   

Finanças Administrar o recurso da escola, fazer 
orçamento dos materiais necessários que 
os núcleos demandam, fazer plano de 
capitação de recursos (rifa, festas), fazer 
controle de estoque da merenda, controle 
e cuidado com o patrimônio   

17 educandos(as) 
turno manhã. 

Agropecuária Construção da horta mandala, cultivo e 
plantio de vegetais e legumes, colheita 
dos mesmos.  

20 educandos(as) 
turno tarde  

                                                
106 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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Apoio ao ensino Organização da biblioteca, limpeza da 
mesma, campanha e divulgação de livros.  

20 educandos(as) 
turno tarde  

Fonte: Informações coletadas em pesquisa de campo 21/03/2015. 

 

De acordo com os registros da escola, o fato de já trabalharem 

anteriormente a organização dos educandos(as) em NB (Núcleos de Base), 

facilitou a implementação dos Núcleos Setoriais, pois, os estudantes possuíam 

noções desse tipo de organização e com a Proposta Curricular dos Complexos 

de Estudos passa a ser tratada com maior complexidade, não cabendo somente 

discutir questões relevantes da vida na escola, mas questões organizativas do 

trabalho e a execução dele dentro e fora da escola.  

Durante a pesquisa de campo, constatamos que todos(as) os(as) 

educandos(as) fazem parte de um núcleo setorial e têm clareza do seu papel.  

Isso fica expresso no depoimento de uma educanda:  

 

Eu sou coordenadora do núcleo da memória, no nosso núcleo, 
nós registramos em língua escrita o que acontece no dia a dia 
da escola e do acampamento, e tiramos foto do que acontece, 
no final do ano também organizamos apresentação de slides 
para todo o acampamento. A gente pede licença para os 
educadores nas salas de aula, entramos, escrevemos no papel 
o ano, o que estão estudando e como está o comportamento dos 
alunos, se os professores estão explicando direito e no 
acampamento nós fica para registrar no sábado e domingo que 
ocorre as reuniões, nós participamos delas também e tiramos 
foto e registramos o que é passado. (Educanda 06, 14 anos)107 
 

 

A implantação dos núcleos setoriais é vista pelos os(as) educandos(as) 

como um aspecto importante por dois motivos: o primeiro, por ter se consolidado 

com um espaço de participação deles, nos três anos de funcionamento dos 

núcleos; o segundo, as principais proposições dos(as) educandos(as) terem se 

tornaram práticas na Escola,  como por exemplo: as calçadas de acesso às 

salas, o canteiro suspenso de tempero, a construção de banheiros com vasos 

sanitários, o jardim, a construção da quadra de areia, a pintura das salas de aula, 

a impressão do jornal, o piso e embelezamento do refeitório. Como nos relata a 

educanda: 

 

                                                
107 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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[...] os espaços da escola ficaram bem legais, a partir da 
organização dos núcleos setoriais, foram dando sugestões para 
os professores e coordenadores das escolas e os alunos foram 
fazendo, o banheiro é um exemplo, pois eram muito pequenos, 
e o núcleo setorial deu a sugestão de aumentar. (Educanda 08, 
14 anos)108 
 
 

A partir desse depoimento, percebemos em marcha, uma alteração da  

forma escolar, pois, introduziu o trabalho como método educativo, tendo a 

organização dos núcleos setoriais, a construção de espaços colegiados de 

decisão, ou seja, espaços para exercício da  autodireção dos educandos(as), 

com participação direta  nas decisões da escola, mas principalmente nas 

diversas formas de trabalho produtivo e intelectual da vida escolar.  

A seguir apresentamos três aspectos da prática de auto-organização dos 

estudantes na Escola Itinerante Caminhos do Saber: 1) a auto organização para 

além do trabalho prático; 2) método organizativo dos Núcleo Setoriais, os 

ensaios de planejamento e execução; 3) o desafio da conexão entre o Ensino e 

o trabalho. 

 

1. A auto-organização para além do trabalho prático  

 

Os núcleo setoriais, conduzem os(as) educandos(as)  a assumir, atividades 

de coordenação e planejamento do tempo formatura, que é responsabilidade dos 

Núcleos Setoriais da escola que se organizam anteriormente para trazer a 

vivência da mística ou de outras apresentações (teatro, música, poesia, contos, 

causos entre outros) três vezes na semana (segunda, quarta, sexta) no início do 

turno escolas manhã: 7:20, tarde 13:20, noite 18:00. Nesse momento, além de 

apresentações culturais, também é realizada a conferência dos núcleos setoriais 

com os gritos de ordem, criados por eles próprios, também são passados 

informes relevantes para o dia e entoam o hino do MST e do Brasil, intercalados. 

Durante a pesquisa de campo, realizamos uma descrição da mística e 

coordenação da manhã do dia 22/04/2016 que teve a mística organizada pelo 

Núcleo Setorial agropecuária. Nesse dia, os educandos(as) chegaram mais 

                                                
108 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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cedo, às 6h50 e se fecharam no refeitório fazendo ensaio da mística, reuniram-

se em torno de 25 estudantes, escutava-se muitos diálogos entre os estudantes, 

conversas, risos, correria e os coordenadores dos núcleos setoriais diziam agora 

entra com a bandeira, agora é o cartaz, assim seguiam o ensaio. 

Foram abertas as portas do refeitório e todos entraram para mística, 

colocando-se em círculo. Iniciaram a mística com a entrada de um grupo, com 

camisetas vermelhas do MST, gritando ‘Che, Zumbi, Antônio Conselheiro, na 

luta por justiça, nós somos companheiros’, sons de tiros e caem no chão mortos- 

um silêncio por instante. (Ninguém riu entre os educandos(as), todos ficaram 

concentrados esperando o próximo passo da mística). 

Com os(as) educandos(as) no chão, simbolizando os mortos, entrou uma 

educanda com um cartaz, escrito o nome Vilmar Bordim, declamando um texto 

”no dia 08 de abril a polícia militar do Paraná assassinou dois Sem Terra, um 

deles Vilmar Bordim, 44 anos, deixou a mulher e três filhos”. Entrou outro 

educando, com o cartaz escrito o nome Leonir Orback, e declamou“ ou outro 

Sem Terra foi Leonir Orback, 25 anos, que deixou dois filhos e a esposa grávida 

aos nove meses. (a declamação dos dois educandos(as) foi de voz posicionada, 

fluente e alta) 

Após a leitura, iniciou a música: ‘não precisa ser herói para lutar pela terra, 

por que quando  a fome dói qualquer homem entra em guerra (...) se somos 

todos irmãos, se somos todos amigos basta um pedaço de chão para a vitória 

do trigo’. Durante a música, entraram quatro educandas carregando a  bandeira 

do MST, balançando-a em suas mãos e também o corpo, passando sobre os(as) 

educandos(as) deitados no chão que representavam os mortos. Como a música 

fica mais agitada, no refrão, todos acompanhavam com palmas o ritmo da 

música, as educandas foram convidando todos para entrar na roda, atrás das 

bandeiras, pegavam na mão de um por um dos demais educandos(as), 

convidando para virem ao centro, assim todos vieram, alguns/algumas 

educandos(as) resistirem ao convite, mas a maioria entrou na mística, seguiu 

batendo palma, cantando junto. No final, houve a entonação do hino do MST, 

cantado por todos(as), o educando e a educanda coordenador e coordenadora 

deu bom dia, chamou os núcleos setoriais para darem seu grito de ordem, 

perguntou se tinham avisos, a coordenadora pedagógica avisou mudança de 

sala do 6º. ano.  



211 

 

 

 

Figura 6 –  Educandos(a) na apresentação da mística  

 

Fonte: Arquivo Escola Itinerante Caminhos do saber, 2015  

 

A partir dessa observação, foi possível constatar o quanto o tempo 

formatura é o espaço do protagonismo e da participação coletiva do núcleo 

setorial, que apresenta como um núcleo, um organismo com responsabilidades, 

que proporciona o desenvolvimento das capacidades de criatividade e artística, 

mas também proporciona que os estudantes reflitam sobre questões da 

realidade e ideais da luta dos trabalhadores(as), também é espaço de divisões 

de tarefas. Os educandos(as) são desafiados a desenvolver a capacidade 

estética, que é a combinação de um ambiente ornamentado com instrumentos 

de trabalho, consignas de luta, flores, bandeira entre outros, artística 

(declamação de poesia, realização de performance, incorporação de 

personagens), oralidade em público (abrir os trabalhos do turno da escola com 

bom dia, chamar os núcleos setoriais, chamar atenção para escutar, repassar 

informes para coletividade).  

 

2. Método organizativo dos Núcleo Setoriais, os ensaios de planejamento 

e execução 
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O processo de decisão de quem compõe o núcleo envolve diversas 

metodologias na Escola Itinerante Caminhos do Saber, um por  interesse, outra 

por números aleatórios como explica um educando: “Na minha turma a escolha 

de núcleo setorial foi assim, a professora contou de um a três e foi separando os 

número um ficava num, o dois em outro e o três em outro núcleo”. (Educando 4, 

8 anos)109; porém quando completa seis meses, precisa  fazer rotatividade para 

que todos mudem de núcleo.  

Os dois momentos semanais dos núcleos setoriais são assim organizados, 

na terça-feira é dia reunião e planejamento de mística e na quinta-feira apenas 

a execução de trabalho, porém se houver demanda de trabalho, há núcleos 

setoriais que mesclam uma hora faz reunião e a outra trabalho, ou realizam 

trabalho no contra turno escolar, a decisão de como procedera a organização do 

trabalho depende da decisão coletiva dos membros.  

Na pesquisa de campo,  realizamos observação nas reuniões de três 

núcleos setoriais no período da manhã, que expressa como ocorre o 

procedimento de organização das reuniões e o processo de auto-organização 

dos estudantes.  

Na reunião do Núcleo Setorial da Agropecuária, havia dois 

coordenadores, com idade entre 11 e 12 anos que conduziam a reunião, que 

iniciou com repasse de informes da reunião realizada no dia anterior da 

coordenação da escola (comissão executiva da escola). A idade dos 

participantes do núcleo variavam entre 9 a 13 anos, todos estavam muito à 

vontade. Os coordenadores socializavam os informes da reunião, e um deles era 

que todos tinham que trabalhar, pois, quem se recusar os coordenadores, 

levarão o nome para a reunião da coordenação da escola e posteriormente do 

acampamento. O estudante anotado terá que ir junto com o pai ou mãe tirar  

guarita (ficar num turno, na portaria do acampamento, num determinado posto 

de segurança, controlando entrada de pessoas no acampamento). Essa 

informação provocou aceitação da maioria, ao mesmo tempo, provocou muitas 

conversas, estando os coordenadores sem condição de proceder à reunião, 

pois, poucos estavam prestando atenção. A Educadora acompanhante do 

                                                
109 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016.  
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núcleo, interviu, pedindo silêncio, para que todos escutassem, assim deram 

sequência, informando que na referida reunião da coordenação executiva, foi 

definido que a partir de agora é proibido o uso de celular na escola, pois, está 

atrapalhando as aulas, devem deixar em casa, ninguém pode usar celular, 

inclusive os/as educadores(as). Após o informes, o coordenador disse para 

dividir em dois grupos, um grupo que ficasse dentro (sala de aula), pensando a 

mística. Outro grupo, que fosse lá para fora, ajudar o núcleo setorial do 

embelezamento no mutirão para juntar lixo, galhos, pedras, cisco. Um dos 

coordenadores (educando) disse que ficaria dentro (ensaio mística), o outro 

coordenador (educando), disse que iria  para fora (limpeza externa da escola). 

Em relação aos demais educandos(as) participantes do núcleo, um dos 

coordenadores se arriscou, citando vários nomes que deveriam ficar para pensar 

a mística, porém, dois estudantes que foram citados, demonstraram 

discordância dizendo  não querer ficar. O coordenador disse que todos tinham 

que trabalhar,  como argumento para convencê-lo, sem sucesso, gerando um 

impasse sobre os critérios para dividir o grupo. Uma educanda sugeriu pegar a 

lista de chamada, os 8 primeiros nomes ficariam para pensar a mística. E assim, 

imediatamente um dos coordenadores afirmou a ideia desta educanda como um 

encaminhamento, lendo os primeiros nomes da lista para ficarem com o 

planejamento da mística. Quando chegou no nome do coordenador que iria para 

fora (afirmou pulamos esse, pois é o coordenador que vai acompanhar o trabalho 

de fora), seguiu até o número 9. Porém, um educando que estava na lista disse 

não querer ficar na mística, outro educando que estava para o trabalho externo 

disse ‘eu troco com você’. E assim organizaram a distribuição de tarefas, no 

entanto, seguiu um tumulto, pois quem iria para fora já estava em pé na porta da 

sala, os que ficariam planejando a mística já estavam levantando ideias, vamos 

usar aquela música, quem traz a foice.... O coordenador teve que falar mais alto, 

para avisar  que todos(as) teriam que estar na sexta feira, às 6:50 da manhã 

para ensaiar a mística o qual é responsabilidade de todos.  
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Figura 7 – Reunião do núcleo setorial agrícola  

 

Fonte: Arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015.  

 

Além do núcleo setorial da Agropecuária, também acompanhamos a 

reunião do setorial de finanças, do núcleo Setorial de saúde e bem estar, núcleos 

que funcionam com a mesma dinâmica de reunião de repasse de informes e 

planejamento de trabalho e ensaio de mística.  

A partir da observação do funcionamento dos núcleos setoriais, é possível 

perceber a dupla função dos mesmos: 1) o planejamento e a execução do 

trabalho prático; 2) o planejamento e execução do tempo formatura, como 

espaço de sociabilidade do núcleo com o conjunto da escola, é o momento do 

núcleo mostrar capacidade organizativa e a criatividade.  

Dentro dos núcleos, identificamos o papel de liderança dos coordenadores 

em conduzir a reunião, e todo o processo dos núcleos setoriais buscando 

garantir  que todos os educandos (as) se envolvam, portanto, outros 

conhecimentos são requeridos como aprender a coordenar, a definir critérios de 

divisões de tarefas, o não ser autoritário e organizar uma reunião. Nesse ponto, 
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é importante o papel dos educadores(as), que atuam como suporte ao processo, 

como expressa a educanda:  

 
 

O professor ajuda a gente a planejar as atividades e vão 
ajudando e auxiliando para a gente fazer as coisas mais direito, 
por que tem coisas que a gente não consegue organizar, aí eles 
vão auxiliando a gente no que é para fazer, eles nos ajuda até 
adquirir uma experiência, uma noção de como é, é bem legal a 
participação deles, por que ajudam bastante, pelo menos no 
meu núcleo que eu coordeno, ele dão opinião e ideias junto com 
todos (Educanda 6, 14 anos)  

 
 

Figura 8 – Reunião da Comissão Executiva da Escola.  
 

 

Fonte: Arquivo Escola Itinerante, 2015.  

 

 Em função do espaço dos núcleos setoriais, ser algo novo na escola, há 

um conjunto de mecanismos importantes a serem criados pela escola, um deles 

é o regimento interno, que deve orientar as decisões coletivas e as 

responsabilidades, algo que a escola não tem sistematizado, o que há são 

decisões de: a) quais os núcleos setoriais que a escola tem e suas funções; b) 

as penalidades caso haja negação dos estudantes em estudar e participar dos 

núcleos setoriais. Para compreender esses mecanismos trazemos dois 

depoimentos de coordenadoras de núcleos setoriais: 

 
 

A gente vê que não está trabalhando, não está colaborando a 
gente anota o nome, se a pessoa não melhorar, a gente traz para 
a reunião da executiva, aí a pessoa é convidada para participar 
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da reunião, daí se a pessoa não melhorar vai para coordenação 
do acampamento. (Educanda 12, 13 anos)110 
 

E ainda:  

No meu núcleo a gente anota os nomes, faz uma auto-avaliação 
para ver o que todos acham, puxa uma conversa com eles no 
núcleo, se eles não colaborar, a gente anota o nome, e traz para 
reunião da executiva, daí eles conversa aqui de novo, se eles 
não melhorar tem uma conversa com os pais, se não tiver jeito 
leva para a reunião da coordenação do acampamento. 
(Educanda 2, 13 anos)111 
 
 

A reunião da comissão executiva da escola, é realizada quinzenalmente, 

é um espaço que reúne todos os coordenadores e coordenadoras dos núcleos 

setoriais, antes dessa reunião todos os núcleos fazem avaliação, levantam 

pontos para serem debatidos na reunião da comissão executiva como nos conta 

um educanda:  

No núcleo setorial é sentado em círculo aí é perguntado para os 
alunos, avaliação da escola aí ele fala o que precisa melhorar, o 
que não está bom, ou o que melhorou, e ai nós vamos anotando 
e trazemos para reunião da comissão executiva, aí fala. 
(Educando 5, 11 anos)112 

 
Fica explícita uma relação direta entre núcleo setorial e a comissão 

executiva da escola. Pois, na reunião da comissão executiva, além de informes 

gerais é discutida a avaliação da escola a partir da avaliação realizada em cada 

núcleo setorial e outros pontos de discussão e deliberação, que advém dos 

núcleos, como nos relata uma educanda:  

 
Antes do dia da reunião da coordenação executiva, cada núcleo 
se junta e faz uma avaliação do núcleo em relação ao que está 
acontecendo no núcleo, as pessoas ao geral e o que acontece 
em sala de aula, na reunião da coordenação se junta todos os 
coordenadores e o pessoal da comunidade, e cada coordenador 
do núcleo setorial  apresenta avaliação do núcleo, daí tem 
informes, se tiver alguma coisa preocupante colocamos como 
um ponto, aí faz as discussões dos pontos, as coisas para 

                                                
110 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
 
111 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
112 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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melhorar em relação ao que está acontecendo. (Educanda 8, 14 
anos)113. 

 
Até  o momento, a escola não realizou a Assembleia, dessa forma não 

tem conseguido concretizar um dos objetivos da Proposta Curricular que é 

envolver todos de fato no processo de decisão do conjunto da escola, pois,  

os(as) educandos(as)  propõem no núcleo setorial, mas o órgão máximo de 

decisão acaba sendo a coordenação executiva, logo, um grupo pequeno de 

educandos(as) acabam decidindo pelos demais. Não queremos afirmar que as 

práticas que existem não possibilitam a participação, porém, como aprendizado 

de autogestão, onde de fato o conjunto da coletividade é convidada a propor, a 

decidir e assumir as decisões coletivas a assembleia é o espaço mais avançado 

nessa dimensão e na Proposta Curricular dos Complexos de Estudo é órgão 

máximo, que rompe com a delegação de representação (democracia 

representativa), cabendo a comissão executiva da assembleia a tarefa de serem 

organizadores e planejadores das necessidades e da  proposta do conjunto da 

coletividade, e essa submete a assembleia a aprovação, das grandes decisões.  

 Evidenciamos na prática da escola, uma forma escolar em que os 

estudantes participam dos processos de decisões, da execução de trabalho, ou 

seja, tem exercícios de tomada preliminares da escola em suas mãos, revelando 

uma escola que desafia os estudantes assumir o comando. 

 

3. O desafio da conexão entre o Ensino e o trabalho 

 

Uma preocupação presente na proposta é a relação entre o trabalho e o 

conteúdo escolar (ciência) pela indicação intencionalizada de relação entre 

conhecimento e vida. Porém, há um limitante em relacionar o trabalho manual 

desenvolvido, pois, ele não está subordinado ao programa de ensino (definido 

antecipadamente), ou seja, há o desafio de estabelecer essa relação, em função 

que o trabalho manual e aulas das disciplinas, na proposta esta ligação, também 

está previsto, ou seja, podemos dizer que ela é uma grande interrogação.  

                                                
113 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
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A não relação direta entre o tempo aula (planejado pelos educadores), e 

o tempo núcleo setorial (espaço de auto organização e trabalho dos 

educandos/as), também contribui para gerar outros limites na escola como a 

necessidade de metodologia de organização do trabalho entre as diversas 

idades, misturadas pelos núcleos, e por vezes de interesse não coincidentes 

como expressa uma educanda: 

 

O nosso núcleo não é muito grande, nem muito pequeno, mas 
como tem muita criança, fica difícil fazer limpeza. Nós ajudamos 
a fazer a limpeza do pátio da escola, coleta de lixo, na cozinha, 
secar louça, ajudar a pegar alimentos, servir, picar alho cebola. 
O núcleo faz no período inverso, em média duas horas de 
trabalho por dia.  (Educanda 11, 13 anos).114 

 
Ao misturar as idades há necessidade de ensinar os maiores a 

trabalharem com os menores, a terem paciência a acompanhar os menores no 

processo de trabalho, não serem os mandantes (pais), mas serem os 

companheiros de trabalho, que está ali para orientar, para fazer juntos com os 

menores. Isso também representa o exercício de reagrupamento, que é um dos 

elementos da proposta. Evidencia-se a necessidade de aperfeiçoar o 

planejamento dos núcleos com conhecimentos escolares.  

Algumas dificuldades de ação estão relacionadas à necessidade de 

elaborar um plano financeiro  para os educandos(as) colocarem em prática o que 

planejaram, como nos chama atenção a educanda:  

 

O núcleo de embelezamento a gente ajuda a embelezar a 
escola, no ano passado a gente estava pintando as salas de 
aula, só que  não deu certo, quando tínhamos pintado duas salas 
de aula, aí acabou a tinta e foi pedido para comprar mais, até 
agora não compraram, a gente na reunião tinha pensado em 
reformar o quiosque, já foi falado com o coordenador 
pedagógico, para ele comprar material para reformar o 
quiosque, sempre a gente está pedindo para cortar as gramas, 
para ajudar, a gente para o setor de educação para eles ajudar, 
e nos trabalhamos junto com eles. (Educanda 11, 13 anos).115 

 

                                                
114 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 22/04/2016. 
115 Informações obtidas em Grupo Focal  realizado com educandos(as), membro da coordenação 
executiva da Escola Itinerante Caminhos do Saber no dia 20/04/2016. 
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Os(as) educandos(as) sabem da problemática e da situação da escola em 

não ter recurso, porém, é necessário fazer um planejamento mais conectado às 

condições financeiras da escola. Por exemplo, se não tem recurso para comprar 

a tinta, o que a comunidade ou na natureza tem que pode ser utilizado para o 

trabalho no núcleo setorial.  

Os núcleos setoriais exigem um conjunto de conhecimentos necessários 

para qualificar as práticas de trabalho na escola. Em relação à memória coletiva, 

há necessidade de qualificar  os registros, para além de um relato mecânico; o  

embelezamento, poderia avançar na organização estética da escola, o núcleo 

setorial de Comunicação, possui a necessidade de manter a periodicidade do 

jornal e atualização dos murais de informações; do apoio ao ensino, há 

limitações na catalogação e controle de livros sobre a retirada e devolução, mas 

também de ampliar intervenção na secretaria e no domínio da proposta da escola 

para saber fornecer informações, se necessário. O núcleo da agropecuária ainda 

não conseguiu organizar a horta mandala e entre outras possibilidades de 

conectar o ensino.  

É sabido que essa questão encontra-se na lógica escolar, em separar teoria 

e prática e trabalho manual e intelectual, por isso, a necessidade de avançar 

para essa relação também. Nesse caminho uma possibilidade é a noção de 

trabalho socialmente necessário que pode contribuir para superar essa cisão 

entre ensino e o trabalho.  

 

 

3.4.4 O trabalho socialmente necessário e a formação de lutadores e 

construtores   

 

 Nesse ensaio da Escola do Trabalho nas Escolas Itinerantes do Paraná, 

a noção de trabalho socialmente necessário, teorizado por Shulgin (2013), na 

URSS, se apresenta como possibilidade de mais um passo, no sentido da 

relação entre as bases da ciência e o trabalho vivo, nesse caso, trabalho 

necessário para a comunidade acampada. O referido autor, preocupado com a 

formação de lutadores e construtores coloca como desafio desenvolver na 

escola o “trabalho socialmente necessário”. A escola do trabalho é uma escola 
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que educa os lutadores pelos ideais da classe operária, dos construtores da 

sociedade comunista: 

 

Para nós, o trabalho é a melhor forma de introduzir as crianças 
na vida laboral, ligar-se com a classe construtora, e não apenas 
entendê-la, mas viver sua ideologia, aprender a lutar, aprender 
a construir. Mas isso é pouco para nós; o trabalho é uma forma 
de introduzir os estudantes na família trabalhadora mundial para 
participar de sua luta, compreende-la, seguir a história do 
desenvolvimento da sociedade humana, obter experiência de 
trabalho, de organização coletiva, aprender a disciplina do 
trabalho (SHULGIN, 2013. p. 41).  

 

O autosserviço na Escola Itinerante é uma necessidade por causa da 

precariedade, mas este não pode ser o principal trabalho na escola, busca 

avançar para formas de  trabalho socialmente necessário, aquele tipo de trabalho 

que muitas vezes o Estado e a comunidade deveriam fazer, mas por algum 

motivo não o faz. É um trabalho, planejado e executado e seu resultado se 

reverterá em benefício da coletividade, da comunidade. Shulgin (2013), descreve 

alguns exemplos do que a escola pode fazer pela comunidade (SHULGIN, 2013 

p.50-60): 

 

a)  medir e colocar as quilometragens nas estradas ( sinalizar); 
b) luta contra o fabrico de aguardente caseira, dedicando 
estudos para entender os gastos com a bebedeira e os gastos 
com as questões que interessam  à comunidade; c) Os 
estudantes secretariar as reuniões dos camponeses; d) estudo 
e combate às queimadas; e)  construção de pontes... e outros 
(...); Ensinar os agricultores a fazer a sua contabilidade (...); a 
organização da rádio comunitária “este papel deve ser assumido 
pelas crianças mais velhas...elas tem de aprender a teoria e a 
prática desta área”, (...)fazer o trabalho com a comunidade. 

 
 

O trabalho socialmente necessário é um trabalho que a escola não pode 

fazer sozinha, mas em conjunto com outras organizações existentes no espaço 

onde ela atua, tais como: associações, cooperativas, organizações femininas, 

igrejas e outros, com a intenção de melhorar a vida para toda a comunidade.  

Shulgin (2013, p.64) compreende que:  
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Precisamos mostrar na vida para o agricultor prático que 
trabalho social é parte do trabalho escolar, que apenas no 
regime soviético ele é possível nessa direção e quantidade...é 
ajudar o agricultor a melhorar a sua vida, ajudá-lo a elevar sua 
fazenda. Uma escola sem trabalho político social para suas 
crianças não é uma escola do trabalho socialista  
 
  

O trabalho socialmente necessário na escola deve ser feito no horário 

escolar e fora dele, uma vez que ele pode ser pouco tempo para a execução; 

além disso, todas as crianças devem participar, e contar com a ajuda dos 

profissionais da área (médico/a, agrônomo/a, veterinário/a, eletricista, 

professor/a...). Isso pode ser ainda mais fácil quanto mais próxima esteja a 

escola e o educador do trabalho social. 

Shulgin (2013) salienta que o trabalho socialmente necessário não 

coincide com o desenvolvimento do Complexo (SHULGIN, 2013, p.68-69):  

 

O trabalho social da escola em sua duração não coincide com o 
estudo deste ou daquele complexo e, além disso, é conduzido 
pela escola, e não por um grupo de estudantes, até o seu início 
pode não coincidir com o início de um complexo... O objetivo do 
trabalho é mostrar as melhores técnicas de trabalho, os métodos 
para atingir melhores resultados. O que exige da escola? 1) 
preparação inicial das crianças; 2) condução dos momentos de 
organização; 3) avaliação e consulta. O primeiro, o segundo e o 
terceiro realizam-se no horário escolar, mas o trabalho do 
estudante ocorre fora dele. 
 

 

Assim sendo, para cada idade, um tipo de trabalho, tudo tem que ser 

pensado, o trabalho deve corresponder às forças das crianças e ser interessante 

para elas.    

 
Na base da vida escolar deve estar o trabalho produtivo, não 
como um meio de pagar as despesas de manutenção das 
crianças, e não apenas como método de ensino, mas 
precisamente como trabalho produtivo socialmente necessário. 
Ele deve estar ligado orgânica e estreitamente com o ensino, 
que ilumina com a luz dos conhecimentos toda a vida ao seu 
redor. Tornando-se cada vez mais complexo e indo além dos 
limites da situação imediata da vida infantil, o trabalho produtivo 
deve familiarizar os estudantes com as mais diversas formas de 
produção até as mais elevadas (Ibidem, p. 72). 

 

Nessa pesquisa nos surpreendemos com a quantidade de trabalhos que 

os educandos(as) realizam na comunidade. Dos 39 educandos(as) que 
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responderam o questionário, apenas 6 responderam que não realizaram nenhum 

trabalho para comunidade, enquanto que 33 responderam e detalharam o tipo 

de trabalho sendo:  

 

Quadro 27 – Tipos de trabalho que realizam na Comunidade  

Tipos de trabalho  Quantidade de educandos 

Recuperação de fontes (plantio de 
árvores na cabeceira e construção de 
protetores de cimento)  

09 

Limpeza acampamento (sair com um 
saco plástico, passando rua por rua 
catando lixo) 

05 

Pesquisa na comunidade (passar casa 
em casa para saber se plantavam e o 
que plantavam, quanto tempo vive no 
acampamento) 

05 

Arrumando o barracão para festividades, 
enfeitando e ajudando a limpar 

05 

Preparação e organização de mística em 
evento da comunidade 

04 

Limpeza, plantio de grama no campo de 
futebol 

03 

Capinando e roçando ao em torno do 
acampamento 

02 

TOTAL  33 

Fonte: Questionário pesquisa de campo 2016. 

 

Essas informações demonstram: o conjunto de práticas de trabalho que 

os educandos(as) realizam, a consciência de realizar trabalho para/com a 

comunidade (demostrando naturalidade), a relação dos educandos(as) com a 

vida na comunidade.  

Mas, o que percebemos é que todas essas práticas desenvolvidas, podem 

ser trabalho socialmente necessário desde que tenha uma necessidade latente 

para comunidade e a comunidade realize junto com a escola. O trabalho 

socialmente necessário não pode ser um trabalho inventado, mas uma 

necessidade que se impõe a partir da realidade, da vida, da aldeia, da 

comunidade. Desta forma, é necessário um processo que envolva o conjunto da 

escola para decidir o trabalho. De acordo com Shulgin (2013), a escola precisa 

trabalhar articulada com as outras organizações que constituem o seu lócus e, 

para isso precisa perguntar: 
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1. Qual é o lugar da região no sistema econômico geral do 
conselho? 
2. Quais são os trabalhos socialmente necessários ditados pela 
economia, pela vida, etc... da região para o próximo ano? 
3. Que organizações tentam resolver estes problemas e qual é 
a participação que a escola pode ter? 
4. Em que meses, com que grupos, de que forma assumem o 
trabalho social para si e como vão executá-lo? 
5. Como este trabalho poderá ser coordenado com outras 
organizações e com o programa de trabalho da escola? 
6. Que novas forças a escola pode atrair para este trabalho e 
como? (SHULGIN,2013, p.80). 

 

Nesse caminho é preciso que a escola, pesquise, levante dados da 

realidade, analise o seu entorno, reúna com a comunidade e investigue quais 

são as necessidades em pauta: que estradas, que comércio... quais problemas 

de saúde há na comunidade? Que doenças são mais comuns na população; 

dentre outros questionamentos e, posteriormente indague: o que é mais 

necessário na comunidade? Como a escola pode contribuir, ou que trabalho 

socialmente  necessário precisa realizar que traga benefícios para a comunidade 

e conhecimento cientifico para aqueles que o realizam: sejam educandos(as), 

educadores(as) e/ou comunidade? 

O trabalho socialmente necessário e auto-organização são os elementos 

centrais nessa nova forma de organização escolar que busca a formação de  

estudantes com capacidade de auto-organização, conscientes de seu tempo, 

cientes de seus compromissos com um mundo cada vez mais complexo, um 

mundo no qual é preciso ser ao mesmo tempo um lutador e um construtor de 

uma nova realidade mais justa, mais democrática e participativa. 
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CONCLUSÃO 
 

As Escolas Itinerantes do Paraná, foram constituídas desde sua origem, 

num processo coletivo, em luta com as famílias Sem Terra, envolvendo todos os 

educadores(as), comunidade acampada e o Setor de Educação do MST, que 

pressionam o poder público para seu reconhecimento legal, por isso, sua 

proposta político-pedagógica, se faz em movimento, em avaliação constante, 

preocupada com a forma e conteúdo escolar.  

Essas escolas, encontram-se numa realidade de potencialidade, que são 

os acampamentos, espaço de luta por Reforma Agrária. Nesse percurso, buscou 

primeiramente uma organização escolar por etapas (2003-2006), Ciclos de 

Formação Humana (2007-2011), chegando à formulação da Proposta Curricular 

dos Ciclos de Formação Humana com Complexos de Estudo (2012), num 

processo cumulativo de reflexão teórico-prático, aliado aos desafios e 

perspectiva da luta por transformação social, impulsionado pela luta pela terra e 

pela organização coletiva dos acampamentos e assentamentos, nos quais estas 

escolas estão inseridas.  

 A Escola Itinerante se vincula à luta e construção da Reforma Agrária 

Popular e essa é a potencialidade transformadora, isso que impulsiona a 

construção dessa proposta pedagógica, desde o início as Itinerantes buscaram 

outra forma de ser e a conexão com a luta dos trabalhadores(as) Sem Terra, que 

é o cerne, o elemento que impulsiona, que provoca e que conduz a escola a uma 

prática relacionada com a vida e com a luta da classe trabalhadora, pois, essa 

realidade exige uma escola que ensine além do ler e escrever.   

Esse experimento pedagógico, de alguma medida, reconecta com 

esforços dos pedagogos socialistas, soviéticos, os quais, buscaram construir a 

Escola do Trabalho, ou seja, uma escola para emancipação dos(as) 

trabalhadores (as) e nos deixaram um ensinamento, um “segredo” desvelado por 

eles, que uma das formas de destruir a Escola capitalista, é conectando a escola 

com o trabalho, com a vida e a luta da classe trabalhadora. Buscaram modificar 

a forma escolar e a o conteúdo de ensino, afirmando que ele deve ser fortemente 

ligado à construção do socialismo, com as tarefas e os desafios atuais da luta de 

classes.  
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Mas, no tempo deles, tinham o Estado em suas mãos e colocaram-no a 

serviço dessa construção e designaram um grupo de trabalhadores(as) da 

sessão cientifico-pedagógica da comissão estatal para a elaboração do 

programa do sistema de complexos. No caso dessa experiência investigada, 

aqui no Brasil, em escolas de acampamento do MST, foi a junção de 

educadores(as), das Escolas Itinerantes em luta, que desde a prática 

pedagógica e acúmulo da pedagogia do MST, da pedagogia do oprimido, do 

estudos da experiência da Escola Comuna na URSS, formularam uma nova 

síntese, que foi chamada de Proposta dos Ciclos de Formação Humana com 

Complexos de Estudo. A intencionalidade formativa se aproxima da mesma dos 

pedagogos soviéticos, ou seja, proporcionar às crianças, jovens e adultos, a 

partir da escola, o conhecimento das bases da ciência desde uma visão de 

mundo socialista, desenvolvendo neles as múltiplas dimensões humanas e junto 

a isso, a compreensão da vida ao seu redor e as ferramentas para mudá-lo 

radicalmente, para tal, requer também desenvolver habilidades de trabalhar, 

organizar-se, estudar, lutar, viver  coletivamente.  

O experimento curricular nas Escolas Itinerante do Paraná está em 

processo e tem sido feito com muitos limites, mas,  aponta  reflexões importantes 

acerca da alteração do conteúdo e da forma da escolar, pois o que torna a escola 

viva, inserida na atualidade e ao mesmo tempo, fornece as bases para se 

praticar a autogestão, a autodireção e o trabalho. Está sendo realizado um 

ensaio da Escola do trabalho, que evidenciamos na prática da Escola Itinerante 

Caminhos do saber, com exercícios de conexão dos conteúdos com a vida, 

conduzindo os planos de ensino a relacionar o conteúdo escolar (conhecimento 

vivo) com o trabalho (homem, natureza, sociedade). 

As Escolas Itinerantes do Paraná, incorporam os elementos dos 

Complexos de Estudo, que não se opõe aos métodos das disciplinas, mas sim 

os relaciona com os fenômenos da realidade, a organização escolar geral. Busca 

romper com a visão dicotômica entre teoria e prática (o que obtém a partir da 

centralidade da vida/trabalho no complexo). Dessa forma, não é um método de 

ensino em si, embora exija métodos, planejamentos, recursos pedagógicos, mas 

demanda principalmente a concretude da vida, de ensinar trabalhando, lutando 

e também a relação do todo da escola: base das ciências, auto-organização dos 

estudantes. 
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A auto-organização dos estudantes é tomada desde o trabalho e é 

instrumento de aprendizagem sobre o valor social do trabalho, no sentido do que 

a comunidade necessita para viver melhor. Esse é um dos avanço até agora da 

proposta e prática da Escola Itinerante analisada nessa pesquisa.  

Desde os núcleos setoriais na Escola Itinerante evidenciam-se os 

seguintes tipos de trabalho 1) os trabalhos domésticos, com a intencionalidade 

dos estudantes aprenderem a realizar tarefas de limpeza, higienização da 

escola, o preparo de alimentos; 2) o trabalho agrícola, para o exercício de 

técnicas de produção, práticas de agroecologia desde as hortas escolares, mas 

também cultivo de pomares de frutas; 3) os trabalhos diversos de registro, que 

envolve a escrita da memória escolar em texto, fotografia e vídeo, mas também 

registro e controle do acervo de livros da biblioteca; 4) trabalho desde os 

instrumentos de comunicação jornal e mural escolar; 5) os trabalhos sociais na 

comunidade, como conservação de jardins e praças públicas, reflorestamento 

que são trabalhos socialmente necessário, porém necessitam de 

intencionalidade e conexão com os planos de ensino.   

Os(as) educadores(as) são desafiados a fazer o ensino a partir de outra 

matriz e a planejar os conteúdos em conexão com a vida, a pensar o ensino de 

conteúdos mas, também a formação geral articulada ao que se chama na 

proposta, de objetivos formativos, que tange ao exercício da organização 

coletiva, o desenvolvimento do trabalho cooperado, a iniciativa para soluções de 

problemas, pois almeja a formação de estudantes que saibam construir e lutar 

por uma nova sociedade.  Os estudantes são desafiados a assumir a condução 

da escola, desde os núcleos setoriais, o exercício do planejamento e execução 

do trabalho prático, porém, a maioria restringe-se á práticas de autosserviço, 

ficando o desafio de avançar no sentido de exercitar o trabalho socialmente 

necessário.  

Percebemos, que as práticas de auto-organização, a partir da orientação 

do plano de estudos, não são totalmente transpostas como consta no 

documento, para o cotidiano das escolas, por duas razões: pela realidade e 

condições objetivas das escolas serem distintas e também pela dimensão de 

planejamento, que cada escola tem autonomia em propor. A unidade está na 

intencionalidade, que é construir espaços de auto-organização, dos estudantes, 
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práticas coletivas de exercitação de novas relações, desde a gestão coletiva, o 

trabalho não explorado como espaço de produção e reprodução da vida. 

As Escolas Itinerantes funcionam em meio à grande precariedade de 

condições e, mesmo assim, lutam diariamente para a melhoria dessas condições 

e continuidade do desenvolvimento da proposta. Deste esforço, emergem 

práticas, ensaiam métodos e formas de fazer formação dos estudantes.   As 

escolas em questão, têm se proposto a fazer novas práticas. Só pelo fato dessas 

escolas, conseguirem refletir sobre o seu fazer pedagógico, construírem outra 

proposta, exercitarem e experimentarem práticas e métodos, inventar novas 

formas, mesmo que, com limites, já representam uma positividade, pois essa 

proposta desafia, envolve, compromete os(as) educadores(as) a serem os 

sujeitos dela.   

 Pela dimensão da proposta pedagógica,  os(as) educadores(as) têm 

limites de  compreensão da totalidade dela, decorrente do seu processo de 

formação; da precariedade da infraestrutura; da falta de empenho para 

aprofundar os estudos; dos problemas internos dos acampamentos e 

assentamentos; da rotatividade de educadores(as); da falta de materiais de 

estudo, tanto para os educadores(as) como para os educandos(as); da falta de 

domínio acerca das propostas e das necessidades de cada disciplina, da 

dificuldade de realizar planejamento e ações coletivas e tantos outros impostos 

pela materialidade e condição histórica desse tempo. 

Mesmo com esses limites, essas escolas representam a possibilidade de  

exercitar outras práticas educativas e expressam um processo de autogestão da 

classe trabalhadora que precisa ser potencializado, portanto, representa uma 

alternativa à forma atual da escola, forma essa, que busca a formação para o 

mercado de trabalho, uma formação unilateral. A alteração da forma escolar não 

é uma tarefa fácil e os esforços feitos têm demonstrado a rigidez da atual forma 

da escola, que se expressa na formação dos educadores(as), na forma de 

organização escolar, no controle do Estado, na matriz cognitiva, dentre outros 

limites apontados no decorrer desse estudo.  

Esse experimento curricular é um ensaio da Escola do Trabalho no 

contexto das lutas do MST, contexto de luta e construção, mesmo que de 

maneira inicial, em perspectiva, apresenta resultados importantes, 

principalmente no que se refere à dimensão de projeto educativo de escola, 
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demonstrando a importância das escolas, os(as) seus/suas educadores(as), 

educandos(as) serem sujeitos da política educacional, e aponta a importância de 

refletir sobre a intencionalidade educativa da escola, a partir da forma escolar: 

tempos educativos,  a gestão da escola e a auto-organização dos estudantes em 

relação aos conteúdos e objetivos formativos para a formação e 

desenvolvimento omnilateral.     
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APÊNDICE 1 -  Roteiro de entrevista com o(a) professor(a): 

 

1. Qual seu nome e idade? Sua formação docente foi feita em universidade 

privada ou pública? Em qual curso teve sua formação? 

2. Há quanto tempo é professor? Há quanto tempo atua na Escola Itinerante? 

Por que optou em trabalhar nessa escola? 

3. Participou de momento de formação (no acampamento ou fora) sobre a 

proposta dos Complexos de Estudo? Quais as questões discutidas nessas 

formações? Quem participou das mesmas? Quem ministrava, coordenava as 

palestras, oficinas e debates?  

4. Quais são os elementos centrais dos Complexos de Estudo?  

5. Como você faz o planejamento de ensino a partir da Proposta dos Complexos 

de Estudo? Em quais momentos fazem de maneira coletiva, em conjunto com 

outras disciplinas?  

6. Você conhece e utiliza o Plano de Estudos? Como?  

7. Como faz a conexão dos conteúdos com a porção da realidade? 

8. Como faz a avaliação dos estudantes, que instrumentos, que critérios utiliza? 

9. Você acompanha algum núcleo setorial? O que faz nesse acompanhamento? 
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APÊNDICE 2. Roteiro de entrevista com o(a) coordenador(a): 

 

1. Qual seu nome e idade? Sua formação docente foi feita em universidade 

privada ou pública? Em qual curso teve sua formação? 

2. Há quanto tempo atua na Escola Itinerante, como professor e nessa função? 

Por que optou em atuar na escola Itinerante? 

3. Participou de momento de formação sobre a proposta dos Complexos de 

Estudo? Quais as questões discutidas nessas formações? Quem participou das 

mesmas? Quem ministrava, coordenava as palestras, oficinas e debates? 

4. Como foi o processo de implementação dos complexos de estudos, que 

atividades desenvolveram na época da implementação? 

5. Como ocorre o planejamento de Ensino? Como é a participação dos 

professores? Quais os limites?  

6. Como foram implementados os núcleos setoriais? Como se dá participação 

dos estudantes? 

7. O que mudou na Escola com os Complexos de Estudo? O que não alterou? 

8. Como se dá o processo de avaliação na Escola?  
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APÊNDICE 3 – Roteiro para realização do grupo focal. 

 

1º) Iniciar me apresentando (Nome, idade, quanto tempo estou no MST), falar 

do objetivo da pesquisa, pedir permissão para gravar a conversa, dizer que na 

pesquisa posso utilizar informações prestadas porém vou usar nomes fictícios, 

preservando os nomes de cada. . 

2º) Passar um dia antes a declaração para uso de informação na entrevista, que 

deve ser assinada pelos pais;(não pode participar quem não trouxer a 

declaração assinada) 

3º) Fazer uma rodada de apresentação solicitar que digam (Nome, idade, ano 

que estuda, qual núcleo setorial, quanto tempo vive no acampamento). 

4º) Em roda cada um explicar o que cada núcleo setorial faz. 

5º) Fazer uma pergunta geral sobre qual tipo de trabalho o núcleo setorial fez 

que envolveu outras pessoas da comunidade? Como foi trabalhar com adultos 

juntos? 

6º) Qual trabalho algum núcleo setorial fez que sentiu que melhorou a vida da 

escola e que foi bom para o acampamento? Como foi fazer esse trabalho? 

7º) Como ocorrem as reuniões com a coordenação executiva, quem faz pauta? 

Realizam assembleia de que forma?  

8º) Como é organizada a distribuição de tarefas nos Núcleos Setoriais?  O que 

ocorre com estudantes que não quer trabalhar? 

9º) Sobre as dificuldades dos NS: podem solicitar a troca quando não gostam do 

NS? Como é trabalhar com colegas de idades tão diferentes? Como é a questão 

de ter meninos e meninas na coordenação?  

10º) Sobre o conselho de classe participativo como ocorre, como vocês 

participam?  
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APÊNDICE 4 - Questionário para educando(a) 

Nome:__________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/______ 

Ano e turma: _____________________________________________ 

 

1- Há quanto tempo estuda na Escola Itinerante Caminhos do Saber?  

2- Seu professor algumas vezes socializou o planejamento de aula, com 

relação aos temas de estudo para o semestre?  

3- Que temas, assuntos, conhecimento você estudou na Escola Itinerante 

que tem a ver com a sua realidade?  

4- Qual disciplina(matéria), você tem mais facilidade em aprender e por quê? 

Que temas, assuntos você aprendeu nessa disciplina?  

5- Como você participa do Conselho de Classe participativo no final do 

semestre? O que você pensa sobre o Conselho?  

6- De qual Núcleo Setorial você faz parte? Que atividades desenvolve no 

Núcleo Setorial? 

7- Você já desenvolveu algum tipo de trabalho para comunidade, qual e 

como você o fez?  

8-  Você considera importante que os estudantes participem mais e sejam 

mais ouvidos na escola? Por quê? 

9-  Em quais atividades da escola ainda há pouca participação dos 

estudantes? 
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ANEXO 1 - LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS QUE CONCENTRARAM  
CAPITAL NO BRASIL em 2014 

  Empresa 
Receita Líquida 2014 

(R$ milhões) 

1 JBS – carnes, empresa brasileira 120.469,70 

2 Bunge - Alimentos S/A, empresa americana 34.084,30 

3 BRF – carnes, empresa Brasileira  29.006,80 

4 Cargill – grão, empresa americana 26.150,70 

5 Marfrig- carnes, empresa brasileira  21.073,30 

6 Copersu –açúcar e álcool,  empresabBrasileira  20.985,80 

7 Louis Dreyfus Commodities -  grãos, empresa francesa 13.907,90 

8 Raízen – empresa holandesa 9.739,10 

9 Amaggi (André Maggi Participações S/A)  grãos, empresa brasileira 8.869,00 

10 Coamo - Agroindustrial Cooperativa   grãos, empresa brasileira  8.680,00 

11 Cosan -  álcool, conjunto de países  8.146,90 

12 Tereosusinas, conjunto de países  8.145,00 

13  Basf-   agrotóxicos, empresa alemã 8.009,10 

14 Bayer S/A   agrotóxicos, empresa alemã 7.893,30 

15 Weg, vários países  7.840,80 

16 Suzano - Papel e Celulose, empresa brasileira 7.264,60 

17 Syngenta - agrotoxicos,  empresa suíça 7.163,70 

18 Fibria - celulose,  empresa brasileira 7.083,60 

19 Minerva – carnes, empresa brasileira 6.987,20 

20 Aurora Alimentos, empresa brasileira 6.121,10 

21 CNH Industrial Latin America Ltda.  Tratores,  empresa estrangeria 6.045,30 

22 Fertilizantes Heringer -   empresa alemã 5.951,80 

23 Nidera Sementes Ltda.  5.593,60 

24 Klabin - celulose, empresa brasileira 4.893,90 

25 C.Vale -Coop. Agroindustrial, empresa brasileira 4.611,40 

26 Biosev, empresa brasileira 4.531,20 

27 Du Pont do Brasil S/A - agrotóxicos, empresa americana 4.431,60 

28 Vigor Food, empresa americana  4.394,60 

29 Renosa Participações, vários países  4.096,30 
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ANEXO 2 - Dados das famílias assentadas em 2015 

SR/UF META FAMILIAS ASSENTADAS  

    Total 
PAs 

Antigos 
PAs 

Novos 

SR-
01/PA 

     
2.496  

                                   
3.748  

                              
3.667  

                                         
81  

SR-
02/CE 

        
362  

                                      
411  

                                 
411  

                                          
-    

SR-
03/PE 

        
738  

                                      
743  

                                 
683  

                                         
60  

SR-
04/GO 

     
1.422  

                                      
711  

                                 
644  

                                         
67  

SR-
05/BA 

     
2.682  

                                   
2.702  

                              
2.432  

                                       
270  

SR-
06/MG 

        
996  

                                      
440  

                                 
383  

                                         
57  

SR-
07/RJ 

        
180  

                                      
129  

                                 
109  

                                         
20  

SR-
08/SP 

     
1.410  

                                      
413  

                                 
413  

                                          
-    

SR-
09/PR 

        
576  

                                      
455  

                                 
455  

                                          
-    

SR-
10/SC 

        
352  

                                      
322  

                                 
322  

                                          
-    

SR-
11/RS  

        
312  

                                      
178  

                                 
178  

                                          
-    

SR-
12/MA 

     
2.660  

                                   
2.613  

                              
1.959  

                                       
654  

SR-
13/MT 

     
3.013  

                                   
3.374  

                              
3.309  

                                         
65  

SR-
14/AC 

        
720  

                                      
583  

                                 
546  

                                         
37  

SR-
15/AM 

     
1.510  

                                   
1.523  

                              
1.451  

                                         
72  

SR-
16/MS 

        
526  

                                      
119  

                                 
119  

                                          
-    

SR-
17/RO 

        
996  

                                      
579  

                                 
466  

                                       
113  

SR-
18/PB 

        
360  

                                      
284  

                                 
284  

                                          
-    

SR-
19/RN 

        
264  

                                        
82  

                                   
82  

                                          
-    

SR-
20/ES 

        
149  

                                        
62  

                                   
62  

                                          
-    

SR-
21/AP 

        
474  

                                      
637  

                                 
458  

                                       
179  

SR-
22/AL 

        
204  

                                      
248  

                                 
193  

                                         
55  
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FONTE: INCRA(2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR-
23/SE 

        
598  

                                      
600  

                                 
203  

                                       
397  

SR-24/PI 
        

637  

                                      
541  

                                 
497  

                                         
44  

SR-
25/RR 

        
350  

                                      
398  

                                 
398  

                                          
-    

SR-
26/TO 

        
694  

                                      
371  

                                 
371  

                                          
-    

SR-
27/MB 

     
2.484  

                                   
2.696  

                              
2.344  

                                       
352  

SR-
28/DF 

        
360  

                                      
403  

                                 
380  

                                         
23  

SR-
29/MF 

        
345  

                                      
357  

                                 
282  

                                         
75  

SR-
30/SM 

     
1.110  

                                      
295  

                                 
295  

                                          
-    

UA-ALT 
     

1.020  
                                      

318  
                                 

318  
                                          

-    

TOTAL   30.000  
                               

26.335  
                           

23.714  
                                  

2.621  
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ANEXO 3 
 

JORNAL INFORMATIVO MAILA SABRINA 

 
Jornal do Núcleo Setorial da Comunicação da E. I Caminhos do saber – Ortigueira – PR Agosto de 2015 N° 06 

 

Crise 
O que a gente vê? 

É coisa que sempre existiu? 
O dólar domina o mundo! 

Vamos torcer para que o regime militar não volte! 
Hoje ainda temos empregos outrora não existia. 

Vamos pedir a deus que tudo ocorra do lado bom. 
Foram vinte anos de sofrimentos! 

Emprego nem para lixeiro. 
Entre os governos não é o primeiro que se houve falar em 

desvios. 
O que a gente enxerga sempre houve e sempre terá. 

Esperamos que isso não aconteça. 
Hoje o povo protesta naquele tempo se abrisse a boca iria 

passar um bom tempo atrás das grades! 
É pedir a Deus que de a presidenta condições de fazer 

uma boa administração em todos os setores. 
Homenagem ao Sr Alcides Laércio Moreira 

 
 

Cinema da Terra 
 
O cinema da 
Terra está 
anunciando a 
volta a nossa 

antiga 
programação, que foi interrompido 
devido às greves e também por o 
espaço estar ocupado com materiais 
de construção da escola, mais com a 
iniciativa do núcleo de comunicação 

os materiais foram retirados, por isso 
iremos retomar a sessão cinema 
todos os domingos com início às 
19horas e 30 minutos. 
E também venho a informar que as 
portas serão fechadas 20h30min 
horas devido ao tumulto causado 
pelo entra e sai dos companheiros. 
Espero que gostem da programação 
1°terror; 2°comédia; 3°desenho; 

Olá caros leitores,  
Nesta sexta 
edição do jornal 
IMS, estamos 
recheados de 
informações, 
artigos de opinião, 
dicas de saúde, 
homenagens, 
diversão e muito 
mais pra você. 
Esperamos que 
gostem e também 
aceitamos 
sugestões para as 
próximas edições , 
pois sua opinião é 
muito importante. 
Você pode nos 
encontrar nas 
terças e quintas a 
partir das 19: 50 
horas, nos 
momentos de 
Núcleo Setorial da 
Comunicação da 
E. I. C. S 
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4°romance; 5°ação; 6°drama; 
7°ficção  
Caso tenha alguma crítica 
compareça nos momentos de núcleo 
setorial nos dias de terça-feira e 

quinta-feira às 19h50min no período 
da noite falar sobre com os 
coordenadores do núcleo: Mayara 
Andrade Ribeiro e Marcelo Augusto 
do Nascimento do 3°ano.

Visita ao Paraná Centro 
 

 

 

 

 

      No dia 25 de agosto de 2015, 

educandos do 8°, 9° ano e 

Ensino Médio da Escola 

Itinerante Caminhos do Saber 

com a demanda do projeto      

realizaram uma visita ao jornal 

Paraná Centro em Ivaiporã, o 

objetivo da visita foi mostrar aos 

educandos a forma correta de se 

produzir um jornal. Durante a 

visita foi possível ver como 

funciona uma indústria 

jornalística, com suas etapas de 

construção ate a chegar aos 

leitores. 

       Durante a visita foi realizado 

uma palestra com proprietário do 

jornal o Sr Miguel Roberto do 

Amaral que nos trouxe a 

importância de praticar a leitura 

também sermos coerente no que 

fazemos, como por exemplo, 

estudar. Segundo Miguel Amaral 

”Devemos respeitar os 

professores e sabermos que ele 

esta ali por ser capacitado para 

exercer sua profissão. Também 

trouxe a importância de 

fazermos a quilo que 

desenvolvemos com qualidade e 

perfeição, pelo contrário se 

fizermos aquilo não temos o dom 

para desenvolver se torna 

fracasso”.  

 

 



250 

 

ENERA 
 

 

VII Encontro Estadual das (os) 

Educadoras (os) da Reforma 

Agrária no Paraná- rumo ao II 

ENERA 

 

      Motivados pela realização VI 

Congresso Nacional do MST, 

celebrando os 31 anos do 

Movimento e do contexto dos 

desafios da luta de classe na 

atualidade foi decidido que seria 

necessário realizar o II Encontro 

Nacional de Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária- 

II ENERA, que será no dia 21 á 

25 de Setembro de 2015, com o 

propósito de aprofundar e 

ampliar o trabalho formativo 

junto a base social. 

       No intuito de afirmar 

politicamente o programa de luta 

e a construção da Reforma 

Agrária popular e somar forças 

para alcançar os objetivos do II 

ENERA, é que torna-se o desafio 

de realizar o VII Encontro 

Estadual das (os) Educadoras 

(es) da Reforma Agrária do 

Paraná. Esse importante 

momento se processa como 

continuidade dos trabalhos 

educativos e formativos 

desenvolvidos em nossos 

Acampamentos e 

Assentamento. Objetivando 

fortalecer o ambiente de 

articulação entre os 

trabalhadores da educação e a 

sociedade, na luta pela 

educação publica de qualidade 

social. Para isto será discutido o 

papel da educação na 

construção de uma sociedade 

com justiça social e soberania 

alimentar. 

       O VII Encontro Estadual 

também se colocara no âmbito 

de organizar coletivamente 

denuncias e mobilização contra 

o fechamento das escolas do 

campo sendo este uma 

consequência direta do 

Agronegócio e da lógica 

mercantil protagonizada pelos 

empresários da educação. 

 

 

Dica de saúde 

 
 Os benefícios da caminhada 

diária 

Um estudo publicado recentemente 
afirma que para manter a boa saúde, 
é necessário caminhar todos os 
dias entre mil e dez mil passos. 

Mas… que benefícios a caminhada 
nos proporciona? Não somente 
emagrece, ativa a circulação nos 
livrando de varizes também diminui o 
risco de ter hipertensão, previne a 
contração de diabetes e produz 
efeitos favoráveis no colesterol. A 
parte dos já mencionados, caminhar 
relaxa e desobstrui a mente. 
Tente evitar caminhar corcovado 
ou olhando para o chão, tente 
observar como você caminha um dia 
e melhore a sua maneira de andar, 
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à final a maneira de caminhar é a 
primeira coisa que os outros notam 
de longe, e até se pode distinguir 
alguém pelo seu modo de caminhar. 
Procure beber bastante água para 
evitar a retenção de líquido, use 
creme hidratante diariamente caso 
caminhe debaixo do sol e lembre que 
nos dias nublados no verão os raios 
solares 
também queimam então, use 
protetor solar. 
Você se sentirá mais animado 

fazendo do seu dia à dia algo mais 
tolerável e se sentirá melhor com 
cada passo. 
O simples ato de caminhar 
levemente permite que nossos 
corações se fortaleçam, reduzindo 
notavelmente as possibilidades 
de ter problemas 
cardiovasculares. Foi dito que as 
enfermeiras (as quais caminham 
muito) possuem menos de 35% de 
complicações cardíacas que 
qualquer outra mulher sedentária da 
mesma idade. 
Também foi comprovado que a 
caminhada ajuda ao cérebro de uma 

grande forma, sabendo que a função 
cognitiva se vê bastante melhorada 
ao caminhar diariamente. 
Geralmente as pessoas de terceira 
idade podem reduzir o risco de 
complicações cerebrais.  
Mesmo que soe incrível, a 
caminhada diária (uns 30 minutos 
diários) previne por uma grande 
parte a diabetes de tipo 2. Foi 
comprovado que reduz o risco para 
aproximadamente 58%. 
Também melhora a resistência 
cardiorrespiratória, sabendo que 
aumenta a resistência pulmonar, o 
que faz com que os pulmões voltem 
a ser muito mais saudáveis e fortes, 
resistindo a infecções virais com 
mais eficácia.  A depressão 
também pode ser prevenida com a 
caminhada diária.  
Finalmente, caminhar reduz o 
risco de contrair câncer de cólon e 
mama, isso porque as caminhadas 
conseguem melhorar a digestão, 
evitando que alimentos meio-
digeridos e matéria fecal se 
acumulem. 
 

  
Receitas 

TORTA DE LIMÃO 
                 Ingredientes: 

 ½ xícara (chá) de manteiga 

 1 colher(sopa) de açúcar 

 2 gemas 

 1 xícara (chá) de farinha de trigo 

 1 colher (chá) de fermento em pó  

 2 colheres (sopa) de água gelada 

 1 colher(chá) de raspas de casca de limão ralada 

 2 latas de leite condensado  

 2 latas de creme de leite 

 2 latas de suco de limão (use a lata de creme de leite vazia para medir)  

 3 claras 

 2 colheres (sopa) de açúcar 

 Raspas de casca de limão a gosto 

                Preparo: 
Em uma tigela, misture à manteiga, o açúcar, as gemas, a farinha, o fermento, a água e a 

colher (chá) raspa de limão até forma uma massa. Forre o fundo e as laterais de uma fôrma de 
fundo removível. Fure com um garfo e leve ao forno, pré aquecido, por 10 minutos ou até dourar 
levemente. Retire do forno e reserve. Em uma tigela, misture o leite condensado, o creme de leite 
o suco de limão e despeje sobre a massa. Na batedeira, bata as raspas de limão. Espalhe por 
cima do creme e leve ao forno, pré aquecido, por 5 minutos ou até dourar. Retire e leve a geladeira 
por 3 horas. Desenforme e sirva. 
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            Reflexão: 
Além do pensamento 
Existe algo mais superior ao 
pensamento, a ação. 
Quando estamos desenvolvendo o 
ato de pensar, estamos 
desenvolvendo nossa capacidade 
racional obtida por poucos animais, 
quando agimos diante do 
pensamento estamos nos 
diferenciando desses animais, a 
ação faz do homem um ser 
diferenciado, pois sua ação pode 
transformar o mundo e os seres que 
habitam o mundo. 
Dessa formas é necessário que o 
pensamento a ação estejam 
coerentes com valores humanos. Os 
valores humanos é o que nos coloca 
como ser social diante da sociedade 
, é necessário manter preservado 
esses valores pois a partir do 
momento em a ação é feita sem 
estar de acordo com os valores 
humanos, ela está prejudicando 
alguma pessoa ou até mesmo a 
sociedade. Por isso pense antes de 
agir. 
 
Andrei de Mello Teixeira. 

 

 
 
 

                          Caça-palavras 
 
Referente ao dia do trabalhador:         
Educador, Lavrador, Gari, Arquiteto, 
Engenheiro, Médico, Pedagogo. 
 

S W R M X B J Q R W A 

A D O E A W S N O M R 

D I D D P M M G D Z Q 

G H A I E X O S A H U 

A A C N E G Z F R U I 

W D U G A R I J V D T 

K E D D A F X J A E E 

R P E D P G K B L R T 

V P G P x M E D I C O 

B E N G E N H E I R O 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 
Coordenador do Núcleo Setorial: Mayara Andrade Ribeiro (3 ° ano). 

Marcelo Augusto do Nascimento  (3 ° ano ). 

Núcleo Setorial de Comunicação: Andrei, Marcelo, Mayara, Sivanir, Andressa, Luan, Osmar, Alisson, 
Wagner, Henrique, Thais, Matheus. 

Edição: Andrei, Marcelo e Mayara. 

Coordenação Pedagógica: Roberto Soares de Mello Silva e Jones Jeremias Fernando. 
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Anexo 4 -  Fotos da Escola Itinerante Caminhos do Saber  
 
 

 
 
Educandos(as) do 1º ano (arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015) 
 

 
Educandos(as) do 2º ano (arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015) 
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Educandos(as) do 3º ano (arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015) 
 

 
Educandos(as) do 6º ano (arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015) 
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Educandos(as) do 9º ano (arquivo Escola Itinerante Caminhos do Saber, 2015) 

 

 
Educandos(as) na aula de Educação Física (arquivo Escola Itinerante 
Caminhos do Saber, 2015) 


