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Apresentação

Este caderno é o primeiro da Coleção Cadernos de Educação do
Campo, do Laboratório de Educação do Campo, da Universidade Estadual do
Paraná (Guarapuava/PR) e é resultado do trabalho realizado por meio do
Programa Novos Talentos/2012, no Projeto intitulado Rede de Saberes
ambientais para a formação de educadores e desenvolvimento da cultura
científica na região centro-sul do Paraná, no subprojeto 2, intitulado Formação
continuada em Educação do campo: reflexões sobre currículo, planejamento e
práticas pedagógicas, que foi implementado na Universidade Estadual do
Centro Oeste do Paraná, de setembro de 2013 a dezembro de 2016. O projeto
teve como coordenadora institucional a professora Marquiana de Freitas Vilas
Boas e o subprojeto teve como coordenadores a professora Marlene Lucia
Siebert Sapelli e o professor Marcos Gehrke.
Nesse processo, participaram professores e estudantes de quatro
escolas da rede estadual do Paraná, a saber: Colégio Estadual do Campo
Maria de Jesus Pacheco Guimarães, localizada no distrito do Guará, em
Guarapuava; Colégio Estadual do Campo Padre Victor Coelho de Almeida,
localizado na Comunidade do XV, em Pitanga; Colégio Estadual do Campo
Pinhalzinho, localizado no distrito de Pinhalzinho, em Goioxim e a Escola
Itinerante Caminhos do Saber, localizada no Acampamento Maila Sabrina, em
Ortigueira e que tem como Escola Base, o Colégio Estadual do Campo Iraci
Salete Strozak.
O objetivo deste conjunto de textos é apresentar a contextualização
histórica de cada escola, a caracterização da comunidade, os fundamentos
teórico-metodológicos, algumas experiências realizadas a partir destes
fundamentos, bem como os avanços e as dificuldades das escolas nesse
caminhar. A sistematização foi feita pelos coletivos das escolas, envolvendo
professores e estudantes.
Os trabalhos realizados nas referidas escolas pautaram-se nos
princípios do grande movimento nacional por uma Educação do campo, forjado
a partir dos anos 1990 e do Plano de Estudo dos Complexos de Estudo do
MST/PR, portanto, tendo como fundamentos principais: organizar o trabalho
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pedagógico a partir da realidade, vinculando-a aos conteúdos das disciplinas;
propiciar a formação omnilateral dos sujeitos; exercitar processos de autoorganização dos estudantes; potencializar o trabalho coletivo e a participação
da comunidade.
Esperamos que as

experiências aqui apresentadas

inspirem outras

escolas a, de alguma forma, rever e transformar a forma e o conteúdo das
mesmas, construindo um processo educativo com perspectiva de futuro e de
formação crítica dos sujeitos.
Incluímos ao final dos relatos das escolas, um conjunto de anexos que
representam marcos na luta por uma Educação do Campo. Entendemos que
esses anexos contribuem para refletirmos sobre as principais lutas da
Educação do Campo.
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CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

O Colégio Estadual do Campo Professora Maria de Jesus Pacheco
Guimarães está localizado a 25 Km do centro de Guarapuava, no distrito de
Guará e atende a 25% dos educandos residentes na sede do Distrito e 75%,
dispersos por 643 km² próximo à sede. A comunidade escolar atendida pelo
Colégio, na sua grande maioria, é de baixo poder aquisitivo, com renda mensal
familiar de até um salário mínimo e tem como principal fonte de renda os
subsídios federais, como os programas: bolsa família, leite das crianças, vale
gás. A fonte de renda também muito importante e influente é a aposentadoria.
Grande parte dos estudantes é composta por filhos de agricultores assentados,
proprietários de pequenas e médias propriedades rurais, agricultores de
acampamentos do MST, que sobrevivem de atividades extrativistas como
pinhão, erva mate, lenha para venda ou produção de carvão, trabalho eventual
(boia fria) na colheita de alho, inclusive, plantado em terras arrendadas, de
lotes de assentamentos da Reforma Agrária. O restante dos educandos é
composto por filhos de comerciantes e funcionários públicos moradores do
Distrito. Pela falta de trabalho, muitos estudantes, ao concluírem o ensino
médio, mudam para os grandes centros, pois as possibilidades de emprego
são maiores. A maioria dos educandos é proveniente de cinco assentamentos
(13 de Novembro, Maria Inês Ribas, Europa, José Dias e Bananas), e de dois
acampamentos (20 Novembro/Aroeira, Papuã), além de povoados localizados,
em média, a 12 km de distância da sede (Alto da Serra, Boa Esperança, Rio
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das Pedras, Rio das Mortes, Monte Alvão, Faxinal dos Elias, Colônia dos Vitos
e Chimarrão 81) (PARANÁ, 2016).
O estabelecimento oferece Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, nos
períodos matutino e vespertino, e 9º ano noturno; Ensino Médio nos períodos
matutino e noturno, com 476 educandos, distribuídos em 19 turmas regulares;
três Salas de Apoio (português e matemática para os 6º e 7º anos, sendo duas
no período da manhã, e uma no período da tarde) para atender os estudantes
em contra turno, uma Sala de Recurso no período da tarde.
A escola foi fundada no ano de 1951, com o nome de Escola Isolada de
Guará, em um terreno de 3.564 m², doado pela Sra. Sofia Horst. Era uma sala
de aula com 40 estudantes de diferentes idades, na modalidade multisseriada,
com aulas ministradas pela professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães.
Depois, sua denominação passou a ser Escola Rural, Escola Municipal Martins
Pena e posteriormente Escola Municipal Sofia Horst.
Em 1996, o ensino de 5ª a 8ª série foi estadualizado e, embora
funcionando em dualidade administrativa com a escola Sofia Horst, criou-se a
Escola Estadual Professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães, nominada
assim para homenagear a primeira professora do Distrito do Guará. A escola
existia de fato, mas não de direito, pois os documentos eram validados pelo
Colégio Estadual Ana Vanda Bassara; até o seu reconhecimento pela
SEED/PR (PARANÁ, 2016).
Depois da conclusão de várias turmas de Ensino Fundamental, foi
constatado que poucos educandos continuavam seus estudos, indicando a
necessidade de implantação do Ensino Médio, cujo processo teve início em
2001, com extrema dificuldade, pois era preciso reconhecer o Ensino
Fundamental e esse reconhecimento exigia condições que a escola não tinha,
como: laboratórios, professores lotados no estabelecimento e habilitados,
equipamentos de segurança e uma série de documentos que ainda não
existiam por ser uma escola recente.
A parte documental foi providenciada e, depois de uma argumentação
legitimada por evidências concretas, como a dificuldade dos educandos de se
deslocarem até a cidade para continuar o Ensino Médio, e o índice de
abandono após o Ensino Fundamental, a então Chefe do NRE de Guarapuava
e membro do Conselho Estadual de Educação, Rosi Kaminski, aceitou a
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reivindicação, e, pelo parecer nº 3106/02 de 10 de outubro de 2002, foi
reconhecido o Ensino Fundamental. Ainda, em 29 de novembro de 2002, o
Diretor Geral da SEED, pela resolução 4724/2002, autorizou o funcionamento
do Ensino Médio, iniciando no ano de 2003, mudando a nomenclatura para
Colégio Estadual Professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães - Ensino
Fundamental e Médio (PARANÁ, 2016).
Ainda em 2001, juntamente com o desenrolar dos processos do
reconhecimento do Ensino Fundamental e implantação do Ensino Médio,
começou a luta pela melhoria da estrutura física da Escola. Analisando dados
de matrículas, era possível constatar que o número de educandos estava
aumentando e que o espaço que tínhamos disponível, em pouco tempo, seria
insuficiente. O primeiro passo foi solicitar à Prefeitura Municipal de Guarapuava
a doação de um terreno no qual pudesse ser construído o novo prédio, para
abrigar o Colégio Estadual Professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães.
O terreno foi doado e a obra foi autorizada pelo Governo do Estado, no
início de 2004, iniciando a construção em agosto do mesmo ano, em parceria
com a Prefeitura Municipal, que tinha a incumbência de fazer o processo de
pagamento da empreiteira, com repasses do Governo do Estado do Paraná.
Em 2005, a administração municipal mudou e com ela, as atenções para a
relação campo-cidade e também o relacionamento político-administrativo com
o Governo do Estado além de que, naquele momento, a prefeitura municipal
encontrava-se impossibilitada legalmente de receber verbas de qualquer
esfera, por falta das certidões negativas. Devido a isso, o Governo do Estado
não conseguia repassar os valores necessários para a continuação da obra.
Assim, a obra da construção do prédio próprio, que iniciou em agosto de
2004, só terminou em janeiro de 2007. Nesse período, a escola funcionou em
vários ambientes como: nas salas da Escola Sofia Horst, no salão comunitário
da Capela Imaculada Conceição, na quadra de esportes e, no último semestre
de 2006, em um barracão locado.
Em 2009, teve início o processo de debate sobre a Educação do Campo,
o que levou os educadores a pensarem a identidade da escola como do
campo, definida pelas questões inerentes à sua realidade, ancoradas na
temporalidade e saberes próprios dos estudantes.
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A última alteração da nomenclatura ocorreu em 17/11/11, pela
Resolução nº 5061/11, que relata: “Art. 1º Alterar, a pedido, a denominação do
Colégio Estadual Professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães – Ensino
Fundamental e Médio (…) Para: Colégio Estadual do Campo Professora Maria
de Jesus Pacheco Guimarães – Ensino Fundamental e Médio, a partir do início
do ano de 2011”.
A inclusão do termo “do Campo” à nomenclatura do colégio foi relevante
para comunidade escolar repensar suas práticas pedagógicas, o que levou a
direção, a coordenação pedagógica e professores da escola a buscarem novos
conhecimentos para corresponder à necessidade da formação integral do
educando do campo, sendo a práxis, condição para ação revolucionária a fim
de que os sujeitos possam pensar o sentido de suas atividades, a sua
organização política e ações conjuntas na luta contra opressão.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

No ano de 2007, foi iniciada uma parceria com o Departamento de
Educação Física da UFPR, com professores e acadêmicos que, durante 2
anos, realizaram atividades pedagógicas junto à escola com educandos e
professores, assentamentos e acampamentos do MST; encerrando no final de
2010, no Departamento de Educação Física da UFPR com a participação de
professores, coordenação pedagógica, direção e representantes do MST,
dando início às discussões sobre educação do e no campo, partindo do
princípio que os sujeitos do campo têm direito a uma educação pensada, desde
o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e as suas
necessidades humanas e sociais.
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação
às questões inerentes a sua realidade, ancorando- se na sua
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória
coletiva que sinaliza futuros, na rede de Ciência e Tecnologia
disponível na Sociedade e nos Movimentos Sociais, em defesa de
projetos que associem as soluções por essas questões à
qualidade social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p. 37).
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Após o encerramento do projeto, as discussões ficaram no âmbito
interno do Colégio, sem dar um aprofundamento às questões pedagógicas
importantes como o currículo e o planejamento.
Em parceria com o Laboratório de Educação do Campo da UNICENTRO,
em meados de 2012, foi pensada a possibilidade de realizar o I Seminário
Regional da Educação do Campo no Colégio. Várias reuniões foram feitas
reunindo outras parcerias com as instituições: REDE PUXIRÃO, APEC, CEMPO,
OUTRO OLHAR, MST, ASSENTAMENTO BANANAS e NRE. O Seminário ocorreu
em 25 de outubro de 2012, nas dependências do Colégio, e estiveram reunidos
em torno de 300 participantes, entre educadores e educadoras da Educação
Básica e do Ensino Superior, dirigentes e lideranças de vinte e quatro municípios
da região, representando movimentos sociais; sindicatos de trabalhadores rurais;
povos tradicionais, entre eles, indígenas, quilombolas, faxinalenses e instituições
ligadas a trabalhadores do campo para refletir, discutir e posicionar-se a respeito
da realidade do campo e dos processos educativos inerentes a este processo. Os
participantes ratificaram o Manifesto do Fórum Nacional de Educação do Campo
(2012) e apresentaram vinte e quatro proposições na Carta da Articulação
Regional de Guarapuava de Educação do Campo (criada no evento); acreditando
que é nossa obrigação como classe trabalhadora do campo, educadores,
pesquisadores, estudantes e integrantes de instituições/movimentos sociais e

sindicatos da classe trabalhadora, posicionarmo-nos diante da situação, para
que não tenhamos a médio e longo prazo a exclusão dos povos do campo dos
processos educativos ou a precarização ainda maior dos mesmos. A equipe do
Colégio atuou na coordenação do evento que teve impacto importante na
proposta do mesmo.
O caráter político do movimento “Por uma educação do campo” se
configura pela construção de um processo de transformação da realidade
social que envolve o campo, a partir de uma educação disseminada por
professores que estejam comprometidos e compromissados com a formação
integral dos sujeitos que a constituem. Com base no exposto, se reforçou a
necessidade de um aprofundamento pedagógico. Então, no início de 2013,
começamos o trabalho prático de reorganização do planejamento, tendo como
orientadora a Professora Marlene Lucia Siebert Sapelli, do Laboratório de
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Educação do Campo, da Unicentro. A reestruturação, não desvincula as
disciplinas nem os conteúdos presentes nas Diretrizes Curriculares Estaduais/
SEED; o que dá significado aos conteúdos parte da realidade dos estudantes
contextualizando fatos, acontecimentos e vivências significativas.
O projeto foi iniciado com a construção de um inventário, cujo objetivo
era conhecer e caracterizar a realidade do entorno do Colégio. Durante a
semana pedagógica de fevereiro de 2013, a equipe de dois Colégios do Campo
de Guarapuava (Maria de Jesus e Palmeirinha), participaram na Unicentro do
desenvolvimento da proposta de trabalho, que teve como ponto de partida o
inventário da realidade do entorno do Colégio, que contribuiu para definir as
porções da realidade a serem trabalhadas nos conteúdos específicos de cada
disciplina e determinar ações pedagógicas.
Este inventário foi construído, partindo do profundo conhecimento do
diretor do Colégio, professor Luiz Alberto Ogibowski, morador da comunidade e
por meio de pesquisas feitas pelos professores e estudantes, junto à
comunidade.
A partir do inventário, podemos conhecer melhor as comunidades nas
quais residem nossos estudantes e levantar as características que seguem:
Origem das famílias
O distrito possui a incidência de famílias europeias, como alemães,
poloneses (estes, proprietários de grandes extensões de terras, adquiridas
provavelmente no início do século XX) e oriundas de várias regiões do Paraná
e do Brasil, brasiguaios, e muitos oriundos de vários acampamentos da
Reforma Agrária, como Candói, Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do Sul,
Prudentópolis, Norte do Paraná, Cascavel e Foz do Iguaçu, além de que alguns
assentamentos possuem pessoas que trabalharam nas empresas das quais
originaram esses assentamentos. A presença de negros é muito pequena e de
comunidades indígenas é inexistente.
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Pautas e lutas sociais
A luta pela terra é uma luta social desde 1999, quando iniciaram os
primeiros assentamentos; outra pauta é a constante reivindicação da melhoria
das estradas e dos serviços públicos, como saúde e educação; a organização
recente

de

pequenas

cooperativas

e

associações

de

produtores,

principalmente agroecológicas. Em 1995, o Distrito empreendeu esforços pela
emancipação administrativa, que não foi adiante pelos impedimentos políticos.

Contradições e problemáticas da comunidade
Há discriminação entre as famílias tradicionais e os assentados. Os
habitantes da sede do distrito possuem uma restrição quanto aos moradores de
assentamentos e acampamentos; os assentados e acampados não possuem
ou não mantém a identidade quanto aos ideais do Movimento (MST); até
mesmo os assentados discriminam os que ainda estão em processo de
assentamento; há falta de oportunidades de trabalho, principalmente para os
mais jovens, no campo ou no quadro urbano; há falta de atendimento à saúde;
oportunidades de lazer são inexistentes para todas as idades; a infraestrutura
de acesso à educação (estradas e transporte escolar) não é adequada. Há falta
de organização do próprio movimento (MST), que não participa das reuniões
na escola ou comunitária; há divisão histórica da comunidade determinada por
grupos políticos e a distorção de fatos que coloca uma liderança contra a outra,
provocando disputa de poder; há venda e arrendamento de lotes da Reforma
Agrária para a instalação de chácaras de luxo e a omissão do INCRA em
relação a isso; custo de produção alto e preço de venda dos produtos das
pequenas propriedades muito baixo; falta de cursos técnicos e difícil acesso
dos moradores do campo à universidade, falta de motivação e segurança
diante do futuro; e casamento precoce principalmente para as meninas. Os
professores, em sua maioria, não residem na comunidade, o que determina a
difícil compreensão da realidade e dos problemas da mesma.
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Cultura local /costumes
Há festas da Igreja católica. Existe uma mescla de culturas e, por isso,
nenhuma se evidencia, as famílias tradicionais que estão aqui não trouxeram
ou não cultivaram festas ou costumes. As famílias se reúnem em bailes
esporádicos, jogos de futebol e baralho (truco), os homens se reúnem em
bares, o quadro urbano possui oito bares, inclusive o consumo de bebidas tem
trazido vários problemas de violência para as famílias. Essa realidade também
se reflete no campo, com a incidência de bares e locais de venda de bebidas
alcoólicas.

Trabalho existente no entorno da escola e no Distrito
No entorno da escola, se localiza uma ocupação irregular de terreno há
mais de 40 anos, produção de frutas, potreiro de criação de animais e pelo
outro lado existe a urbanização. O trabalho se limita a trabalhadores eventuais
na construção civil, nas lanchonetes e no posto de gasolina, funcionários
públicos (escolas e posto de saúde), alguns motoristas e um grande número de
trabalhadores em serrarias e afins. No Distrito, o trabalho rural, assalariado ou
não, é bastante evidente nas atividades de agricultura e pecuária, plantio de
espécies silviculturais, como pinus e eucalipto, até mesmo em áreas de
preservação (APA da Serra da Esperança) e uma grande incidência de lotes da
Reforma Agrária arrendados para o plantio de soja, milho e outros produtos do
agronegócio.
Nos dois acampamentos, localizados em áreas não regularizadas (APA),
a situação das famílias é precária, os lotes não possuem luz nem água, muitas
vezes o ponto de energia elétrica passa muito perto, mas os recursos próprios
ou a falta de documentação da terra não permitem a instalação. São distantes
da sede do distrito e da cidade, não possuem sistema de transporte público e
muitas vezes usam o transporte escolar como carona.
Agências Formativas
Existem pequenas cooperativas de produtores rurais agroecológicas,
igrejas, órgãos públicos como, prefeitura municipal, governo do estado e
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governo

federal,

escola

municipal,

Universidade

Estadual

(Unicentro).

Acontecem reuniões de cooperativas e associações de agroecologia; encontro
com grupos de jovens do acampamento Papuã; reuniões da Brigada Cacique
Guairacá; nas igrejas há grupo litúrgico, culto, catequese, missões populares;
também existem clubes de mães, nos quais as mulheres das comunidades se
reúnem para aprender e produzir peças de artesanato que são vendidas em
bazares nas comunidades; há partidos políticos; há cursos esporádicos
oferecidos pela prefeitura em algumas comunidades.
Auto-organização
Existem na escola Conselho Escolar; Conselho de Classe; APMF
(Associação de Pais, mestres e funcionários); professores representantes de
turma; Núcleos Setoriais.
Quem são os educandos
A faixa etária varia de 10 a 20 anos e há um índice considerável de
educandos fora da idade/série, devido ao grande número de desistências dos
educandos, decorrentes de mudanças constantes das famílias, que ocorrem
por falta de oportunidades de trabalho. Os educandos do campo ajudam nas
tarefas da casa, as meninas nas tarefas domésticas e da roça, além de
trabalhar de diaristas na colheita do alho, e os meninos, na roça e nas
atividades extrativistas, como o pinhão e nas empresas que exploram madeira.
O número de famílias que possuem filhos matriculados no Colégio é
aproximadamente 350 famílias, para um total de aproximadamente 476
estudantes.
Quanto à participação dos educandos, podemos destacar alguns
aspectos, sendo eles: o aspecto da participação nas aulas, temos uma
realidade em que a maioria está interessada e dedicada; no aspecto da
participação em discussões e debates sobre a sua situação e sua realidade,
promovidos pela escola, podemos dizer que é muito restrita, mas quando
despertada pelos professores traz bons resultados, quer dizer, isso não ocorre
por iniciativa própria, mas sim e tão somente, por incentivo do professor.
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Quanto à participação dos educandos nas lutas da sua comunidade, não
vemos qualquer manifestação ou iniciativa dos mesmos em lutas e debates.
Existe uma forte manifestação de negação entre a realidade do sujeito e os
princípios do movimento (MST), no caso de assentados e acampados e, por
parte dos demais, um forte indício de preconceito. A participação da
comunidade escolar acontece de forma aceitável nos segmentos da APMF
e/ou Conselho Escolar, no entanto, a participação dos pais em reuniões é mais
efetiva quando o transporte escolar pode ser usado para essa finalidade, ou
seja, os pais são extremamente dependentes do funcionamento do transporte
escolar para se fazerem presentes na escola.
O lazer resume-se em encontros principalmente na escola, fora isso,
saem do campo e migram para a cidade para frequentar danceteria, barzinho,
shows e eventos. A grande maioria dos educandos tem acesso a redes sociais.
Influências Externas
Algumas questões externas perpassam o cotidiano escolar, que inclui a
produção agrícola, como plantação de alho, hortifruticultura, criação de gado
leiteiro, produção de queijos, embutidos; produção de pinus e eucalipto. Há
influência dos meios de comunicação - televisão, rádio, internet; há influência
da vida urbana, música, dança, cultura de massa, professores da cidade; igreja
católica e evangélica (a influência mais forte é da Igreja Assembleia de Deus).
Há influência das Universidades – Unicentro e particulares.

Fontes educativas no entorno
A escola está inserida dentro de uma área de preservação ambiental
permanente (APA da Serra da Esperança), na bacia do Rio das Pedras; local
de produção de conhecimento, em que os educandos são colocados como
sujeitos da história, na busca de estratégias para ajudar a resolver problemas
que envolvem a preservação das nascentes do Rio das Pedras, por meio de
projetos desenvolvidos em parceria com a Unicentro.
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Inventário dos Conteúdos
As referências que norteiam e organizam o trabalho educativo são
as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e da Educação do Campo.
Os conteúdos disciplinares apresentam enfoque específico da área;
planejados de forma metódica e generalizada, não fazendo distinção entre
o conteúdo e o método urbano/campo. A mantenedora – SEED/PR permite pouco tempo para reuniões,

planejamento,

avaliações e

questionamentos, pois o calendário oficial nos permite somente duas
reuniões pedagógicas por ano, que são insuficientes para a finalidade
proposta.
O tempo de aula está organizado em horas-aula, sendo 5 aulas
diárias de 50 minutos cada.
O Plano de Trabalho Docente era apresentado e organizado no
início do ano, mudando somente a data e o nome do Colégio, pois a
maioria era apenas cópia de planejamentos de escolas urbanas. A
Proposta político pedagógica seguia os moldes gerais orientados para
todas as escolas, sem a especificidade do campo.
Após a coleta de dados foi construído um quadro síntese sobre as
principais questões presentes nas comunidades nas quais estavam
inseridos os estudantes.
Quadro 1 – Síntese do Inventário da realidade
Organização

Trabalho e renda

MST
PRODUÇÃO DE FRUTAS
COOPERATIVAS DE
CRIAÇÃO DE ANIMAIS
PRODUTOS
(PRODUÇÃO LEITEIRA)
AGROECOLÓGICOS
COMÉRCIO
ASSOCIAÇÃO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
MORADORES
INDÚSTRIA
CLUBE DE MÃES
AGRICULTURA DE
PASTORAIS (FAMÍLIA E
SUBSISTÊNCIA
CRIANÇA)
EXTRATIVISMO
IGREJAS (CATÓLICA, DEUS É
BOIA FRIA – DIARISTAS
AMOR, ASSEMBLÉIA DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
DEUS E PRESBITERIANA)
(ESCOLA E POSTO DE SAÚDE)
APMF/ CONSELHO ESCOLAR/
AUTÔNOMOS
CONSELHO DE
OUTROS ASSALARIADOS
REPRESENTANTES.
(APOSENTADOS TRANSPORTE
ESCOLAR E OUTROS)
BENEFICIÁRIOS
Lutas
Problemas
REFORMA AGRÁRIA.
DESMATAMENTO EM ÁREA DE
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
EDUCAÇÃO DO CAMPO DE PLANTAÇÃO EM LARGA ESCALA
QUALIDADE.
DE PINUS E EUCALIPTO.
INTERNET NA ESCOLA.
ESTRADAS RURAIS
MELHORIA DA INFRA
SAÚDE
ESTRUTURA DE ESTRADAS
TRANSPORTE ESCOLAR E

Cultura e Lazer
FESTAS DAS IGREJAS/
BAILES NOS SALÕES DE
IGREJA.
JOGOS. FESTAS DAS
ESCOLAS.
JOGOS DE FUTEBOL

Fontes educativas
MEIO FÍSICO (TRAJETO
DOS ALUNOS PARA
CHEGAR À ESCOLA)
RECURSOS NATURAIS
(FAUNA E FLORA)
ASSOCIAÇÃO
AGROECOLÓGICA

Propriedade
GRANDES
PROPRIEDADES COM
PLANTIO DE PINUS,
EUCALIPTO E
PRODUTOS DO
AGRONEGÓCIO.
ASSENTAMENTOS,
ACAMPAMENTOS E
PEQUENAS
PROPRIEDADES
RURAIS.
ARRENDATÁRIOS

POPULAÇÃO
MAIORIA FORMADA POR
TRABALHADORES
(URBANOS E RURAIS) E
COM BAIXA
ESCOLARIDADE.
POSSUI ALGUMAS
FAMÍLIAS DE
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E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
QUALIDADE.
RECONHECIMENTO DAS
ASSOCIAÇÕES DE
PRODUTORES
AGROECOLÓGICOS

COLETIVO
SERVIÇOS PÚBLICOS.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA.
PRECARIEDADE DOS
ASSENTAMENTOS (LUZ, ÁGUA,
ESGOTO, COLETA DE LIXO).
ALCOOLISMO.
DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS
SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE.
DESEMPREGO OU SUB
REMUNERAÇÃO.
ACESSO A TODOS OS NÍVEIS DE
ENSINO (CURSOS TÉCNICOS E
TRANSPORTE PARA A
UNIVERSIDADE.
DISPUTAS POLÍTICAS

BIBLIOTECA DO
ASSENTAMENTO.
RIOS.
INDÚSTRIAS
COMÉRCIO
ASSENTADOS
ACAMPADOS
MORADORES ANTIGOS
IGREJAS

IMIGRANTES, MAS A
MAIORIA ABSOLUTA
CABOCLOS

Fonte: Arquivo da escola

Fundamentos para Proposta Pedagógica
Para se atingir o objetivo de uma redefinição do planejamento, que
pretende atender as reais necessidades dos sujeitos do campo, é
necessário considerar que o universo da população do campo é muito
diversificado, e cada espaço apresenta características que compõem uma
identidade única. Assim, é dever da escola ter esse aspecto muito claro ao
planejar que ensino se quer e que sujeito pretende formar.
Nesse sentido, Mészáros (2007, p.212) destaca que a escola deve
incentivar a prática pedagógica fundamentada em diferentes metodologias,
valorizando concepções de ensino, de aprendizagem e de avaliação que
permitam

aos

professores

e

estudantes

conscientizarem-se

da

necessidade de “... uma transformação emancipadora. É desse modo que
uma contra consciência, estrategicamente concebida como alternativa
necessária à internalização dominada colonialmente, poderia realizar sua
grandiosa missão educativa”.
O planejamento precisa ter como referência os aspectos de vida do
educando, articulando o trabalho pedagógico e as bases científicas, que
devem

ser

apropriadas

pelos

estudantes

e

suas

comunidades,

contribuindo assim, para um avanço significativo na aprendizagem por
parte do educando, pois o conteúdo trabalhado se torna significativo,
ampliando-se de um conteúdo meramente teórico, para um conteúdo
prático.
Neste

contexto,

os

conteúdos

estruturantes

presentes

nas

disciplinas são frutos de uma construção que tem sentido social como
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conhecimento, ou seja, existe uma porção de conhecimento que é produto
da cultura e deve ser apropriado, dominado e usado de forma
contextualizada. A interdisciplinaridade está relacionada ao conceito de
contextualização sócio-histórica como princípio integrador do currículo.
Ramos (2004, p. 01) descreve que,
[...] sob algumas abordagens, a contextualização, na
pedagogia, é compreendida como a inserção do conhecimento
disciplinar em uma realidade plena de vivências, buscando o
enraizamento do conhecimento explícito na dimensão do
conhecimento tácito. Tal enraizamento seria possível por meio
do aproveitamento e da incorporação de relações vivenciadas e
valorizadas nas quais os significados se originam, ou seja, na
trama de relações em que a realidade é tecida.

Partindo desse princípio, o plano de trabalho docente estabelece as
relações interdisciplinares quando conceitos, teorias ou práticas de uma
disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um
conteúdo de qualquer outra disciplina e, em seu conjunto, a compreensão da
realidade. Estabelecer relações interdisciplinares não é uma tarefa fácil, estas
evidenciam, por um lado, as limitações e as insuficiências das disciplinas em
suas abordagens isoladas e individuais; mas, também, ampliam a abordagem
dos conteúdos de modo que se busque a totalidade, numa prática pedagógica
que leve em conta as dimensões científicas, filosófica e artística do
conhecimento.
A partir do inventário da realidade, foram definidas quatro porções da
realidade: produção de alimentos; movimentos sociais e lutas; trabalho e renda
e cultura e lazer. Para uma melhor visualização das porções elencadas, e para
facilitar a visualização do universo de opções que os professores possuíam,
para “conectar” seu conteúdo a essas porções, foi criado um diagrama
representativo de todos os possíveis aspectos a serem trabalhados na porção
selecionada. Entende-se que tal esquema quer facilitar o trabalho do professor,
não deve ser entendido como um modelo limitante da criatividade individual de
cada envolvido no processo, tendo em vista que é um trabalho coletivo, em que
o avanço individual caracteriza um ganho coletivo.
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FIGURA 1 - Diagrama formulado pela equipe do Colégio Estadual do Campo Professora
Maria de Jesus Pacheco Guimarães, para o detalhamento da porção da realidade
‘produção de alimentos’

Fonte: Arquivo do Colégio

Em síntese, são fundamentos gerais da proposta: partir da realidade; ter
como perspectiva um processo educativo que seja instrumento que contribua para
buscar emancipação humana, mesmo que parcial; relacionar teoria e prática;
superar a fragmentação do conhecimento; praticar processos de autoorganização.

Organização do Planejamento
O inventário serviu como base para construção do planejamento
coletivo. Foram utilizados os dias destinados à reunião pedagógica, para dar
encaminhamento às discussões e estruturação do planejamento, tirar dúvidas e
solucionar de forma coletiva os problemas encontrados, envolvendo os
professores, coordenação pedagógica e direção; em alguns momentos, quando
pertinente, a hora atividade também foi utilizada para discussões mesmo que
reunindo dois, no máximo três professores, juntamente com o trabalho intensivo
da coordenação pedagógica para formar elos entre os professores e
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pensamentos divergentes, para se chegar a um consenso, de educação do
campo, com qualidade.
Trata -se de organizar o ensino através de temas socialmente
significativos, e através deles estudar a dinâmica e as relações
existentes entre aspectos diferentes de uma mesma realidade,
educando assim os estudantes para uma interpretação dialética
da realidade atual. (PISTRAK, 2011, p.13)

No final do primeiro semestre de 2013, a equipe do Colégio conseguiu
concluir o planejamento de todas as disciplinas considerando a porção da
realidade selecionada.
O segundo semestre do ano de 2013, iniciou com o pensamento de
aumentar as porções da realidade elencadas no inventário. Para início dos
debates, a semana pedagógica, destinada ao trabalho coletivo juntos aos colégios
envolvidos no trabalho de reestruturação, apresentou avanços significativos, pois,
além dos Colégios das redes municipal e estadual de Guarapuava - PR,
integraram-se ao grupo os Colégios: de São João da Colina e Padre Vitor, ambos
de Pitanga, bem como o Colégio Estadual do Campo de Pinhalzinho, de Goioxim.
Nesse encontro, os Colégios apresentaram ao grande grupo as etapas de
trabalho desenvolvida em cada Colégio, bem como socializaram as dificuldades
encontradas e as soluções para as mesmas. No início de 2014, em parceria com
a Unicentro, alguns professores foram para o Rio Grande do Sul conhecer uma
proposta pedagógica baseada na politecnia, no Colégio Estadual de Ensino Médio
Getúlio Vargas, no município de Derrubadas, o que representou uma contribuição
importante para nossa proposta de trabalho pedagógico.
A partir do exposto, em 2014, procuramos aprofundar o desenvolvimento
do trabalho interdisciplinar. Conforme Fazenda apud Paraná (2010, p. 46),
A tendência em olhar a sala de aula sob uma única e determinada
perspectiva acarreta sérias limitações, quer no referente às
análises, quer nas sínteses enunciadas[...] colocar em dúvida
teorias construídas a partir de uma atitude disciplinar não significa
isolá-las ou anulá-las, mas enfatizar nelas o seu caráter de
provisoriedade. Essa provisoriedade justifica
-se pela
complexidade dos fenômenos envolvidos nas ocorrências de sala
de aula. A atitude interdisciplinar visa, nesse sentido, uma
transgressão aos paradigmas rígidos da ciência escolar atual, na
forma como vem se configurando, disciplinarmente.
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O envolvimento dos professores foi fundamental para garantir a qualidade
de aproximação disciplinar, sem perder de vista que o ato de planejar é um ato
intencional e faz parte da história humana. A construção do conhecimento é
sempre mediada no âmbito das relações interpessoais, levando-se em conta os
saberes da experiência trazidos pelos estudantes, somados aos conhecimentos
específicos de cada área de atuação dos professores.
O planejamento coletivo trouxe a possibilidade de diálogo entre os
professores, mesmo em disciplinas distintas, além de vislumbrar o aproveitamento
e aprofundamento de conteúdos em séries diferentes. O direcionamento
interdisciplinar possibilitou um trabalho pedagógico que levou em conta todas as
dimensões que constituem as especificidades do ser humano, para seu
desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e
lúdico, preconizando a educação omnilateral; pois, o desenvolvimento que se
expressa em cada ser humano não advém de uma essência humana abstrata,
mas é um processo em que o sujeito se constitui socialmente, por meio do
trabalho; que se constrói, portanto, dentro de determinadas condições históricosociais. Segundo Gramsci apud Frigotto (2012), a humanidade que se reflete em
cada individualidade é expressão das múltiplas relações do indivíduo com os
outros seres humanos e com a natureza. Então, os valores, hábitos, gostos,
religião ou crenças e os conhecimentos incorporados não são realidades naturais,
mas uma produção histórica. É a vivência da historicidade e a busca de superar
as contradições presentes no movimento da realidade que permite ao ser humano
crescer como sujeito, participando da própria intencionalidade de sua formação.
Esse esforço para modificar o planejamento continuou durante 2015 e 2016.
Nesse processo, houve vários encontros de Estudo dos fundamentos
teórico-metodológicos da Educação do Campo, planejamento e execução de
práticas pedagógicas em Educação do Campo, sistematização e publicação dos
resultados e a participação de alguns professores na viagem a São Paulo, que
fizeram parte do processo desencadeado pela participação da escola no Projeto
Redes de saberes ambientais para a formação de educadores e desenvolvimento
da cultura científica na região centro-sul do Paraná, no subprojeto Formação
continuada em Educação do Campo (Novos Talentos/CAPES), da Unicentro.
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DIFICULDADES AVANÇOS E DESAFIOS

No processo de reorganização do planejamento, passamos por muitos
desafios, com avanços e dificuldades que fazem parte de qualquer caminhada
com vistas a mudanças. O esforço para realizar planejamento coletivo, fortaleceu
o sentimento de pertencimento do grupo de professores do Colégio, pois muitos
conheceram aspectos da realidade vivida pelos estudantes, que possibilitaram um
novo olhar pedagógico e também humano no seu fazer em sala de aula.
As discussões sobre a realidade levaram à busca de soluções para os
problemas locais, tornando a metodologia significativa para a vida do estudante.
Algumas ações foram concluídas e apresentaram avanços significativos nessa
construção estrutural do planejamento, entre elas o planejamento integrado que
buscou

trabalhar

com

porções

da

realidade,

possibilitando

o

trabalho

interdisciplinar; atividades diversificadas (aulas de campo, pesquisas enfocando a
realidade dos estudantes, visitas às comunidades, etc.); participação em eventos
para divulgação do trabalho realizado pelo coletivo do Colégio; reconhecimento e
valorização do trabalho realizado no Colégio pelo Núcleo Regional de Educação
de Guarapuava; produção de material relacionado ao espaço local; realização de
eventos internos no Colégio como forma de expor para a comunidade o trabalho
realizado internamente pelos estudantes; I Feira “Resgatando a Cultura e os
sabores do Campo” (10/10/2013); V Jogos da Primavera e I Encontro Esportivo
das Escolas do Campo (16 a 18/10/2013); II Feira “Resgatando a Cultura e os
sabores do Campo” (30/10/2014).
As dificuldades encontradas neste processo são inerentes às práticas
educativas arraigadas na estrutura organizacional da escola, referentes à
resistência à mudança por parte de alguns professores (acomodação);
rotatividade de professores;

planejar coletivamente (embate de ideias);

individualismo que remete à dificuldade em trabalhar interdisciplinarmente.
As possibilidades que se abrem, mesmo na precariedade, trazem
perspectivas para se repensar a organização da escola, as relações entre
educadores e educandos, as metodologias de ensino, e os resultados esperados
com a intencionalidade construída coletivamente.
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RELATO DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS/ATIVIDADES REALIZADAS A
PARTIR DOS PRINCÍPIOS ADOTADOS NA REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA
A partir dos objetivos de ensino propostos para a educação do campo,
segue o relato de algumas experiências e atividades desenvolvidas pelos
educadores. Iniciando pelos núcleos setoriais.
Atividade 1 – Núcleos Setoriais(NS): auto-organização dos estudantes

A implementação dos Núcleos Setoriais iniciou em meados de 2014, após
um período de estudo e pesquisa sobre o tema, com um grupo de estudantes do
ensino fundamental e médio, orientados por professores, os quais foram
precursores dessa concepção no Colégio. Este estudo foi fundamentado na obra
de Pistrak (2011) e na proposta do MST para as escolas itinerantes (Paraná), que
defendia a auto-organização dos educandos como uma grande transformação a
ser feita na escola através da constituição de coletivos infantis e juvenis partindo
da necessidade de realizar determinadas ações práticas, que podem começar
com a preocupação de garantir a higiene da escola, e chegar à participação
efetiva no Conselho Escolar, ajudando a elaborar os planos de vida da escola;
objetivando educar para a participação social, igualmente consciente e ativa.
Ensinar os estudantes a trabalhar a partir de coletivos é um mecanismo
significativo de formação e aproximação das funções que a escola pode vir a ter
nos processos de transformação social. Além de contribuir significativamente na
construção da autonomia dos educandos, formando outra postura política e
pedagógica no coletivo escolar, em que educandos e professores são sujeitos do
processo.
A transformação histórica a ser feita na escola depende da participação
autônoma, coletiva, ativa e criativa dos educandos, de acordo com as condições
de desenvolvimento de cada idade, nos processos de estudo, de trabalho e de
gestão da escola. Por meio das atividades desenvolvidas nos núcleos setoriais,
vão aprendendo habilidades, comportamentos e posturas necessárias ao seu
desenvolvimento humano e à sua inserção social.
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Não se trata de ignorar a institucionalidade vigente, suas leis e
dispositivos; mas sim criar mecanismos participativos que exercitem a capacidade
de organização e de decisão dos estudantes.
A auto-organização dos estudantes é pensada como fio condutor
da formação e gestão da escola do campo. É assumir na
concretude o que se defende sobre “ser sujeito do processo”.
Ninguém se faz sujeito se não “põe a mão na massa”. E jamais
alguém se torna sujeito esperando ou aceitando que os outros façam
por ele. Tornamo-nos sujeitos na ação. A estrutura orgânica da
escola está apoiando nos núcleos de base e na formação de
coletivos ou equipes disso, é possível levar nossos estudantes e
professores a compreenderem que há momentos de coordenar e
outros de serem coordenados, entendendo a importância de propor,
avaliar e tomar decisões coletivas sobre o processo (ALMEIDA apud
CAMINI, 2009, p. 227).

Alguns passos são necessários, para implantação dos Núcleos Setoriais:
estabelecer critérios para formação dos mesmos; elo entre os turnos; número de
estudantes por turma; observar igualdade de gênero; manter os conteúdos das
disciplinas em dia, quando houver reunião, etc.

ASPECTOS ORGANIZACIONAIS DOS NÚCLEOS SETORIAIS
A Primeira instância é a Assembleia Escolar composta por todos os
membros da escola. A segunda instância é a Comissão executiva da Assembleia,
composta pelos estudantes, líderes dos Núcleos Setoriais e deve deliberar/pautar
as discussões de questões nos núcleos. A terceira instância são os Núcleos
Setoriais, definidos pela escola a partir da identificação dos aspectos da vida que
necessitam da intervenção real dos estudantes. O Núcleo Setorial adquire
funções específicas, e também adquire a qualidade de discutir o todo da escola;
com momento previsto, para que as questões discutidas nos núcleos sejam
pautadas na comissão executiva, e perpassem pelo todo da escola. Este
processo deve ser intencionalizado e com objetivos definidos.
Os líderes dos NS não são permanentes e devem ser trocados
semestralmente ou anualmente, para que tenham a experiência de liderar e ser
liderados, garantindo a participação política efetiva dos estudantes tornando o
processo mais democrático.
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A assembleia geral da escola se reúne obrigatoriamente no começo e no
final dos semestres, podendo ser convocada pela Comissão Executiva em outras
oportunidades consideradas importantes.
Nas assembleias de final de semestre, a Comissão Executiva presta
contas do que foi realizado. A assembleia deve ser entendida como o
acontecimento mais importante da gestão da escola, com participação de todos
os envolvidos, incluindo a comunidade.
Para definir a proposta pedagógica

dos

Núcleos

Setoriais,

alguns

aspectos precisavam ser observados, assim, os educandos e professores
envolvidos com a proposta foram visitar o Colégio Estadual do Campo Iraci Salete
Strozak, no Assentamento Marcos Freire, no Município de Rio Bonito do Iguaçu,
vinculado ao MST, para conhecer o trabalho que estava sendo desenvolvido com
os Núcleos naquele estabelecimento. Após a visita, os educandos definiram quais
Núcleos seriam necessários nesse processo de auto-organização. Após alguns
questionamentos lançados aos educandos, foram definidos nove núcleos
setoriais, que visam contribuir no desenvolvimento de atividades de cunho
pedagógico.
Em meados de agosto de 2015, coordenadores dos Núcleos Setoriais,
participaram do 2º encontro da juventude no CEEP Arlindo Ribeiro, para expor a
proposta de auto-organização às escolas participantes, relatando sobre o
processo de implementação; as angústias iniciais; e a importância de tomar
decisões a respeito da organização da vida escolar, com apoio e orientação dos
professores, sendo nesse sentido todos responsáveis pelo cumprimento dos
objetivos que trazem ganho coletivo. Também foi criado um grupo no facebook,
chamado “Juventude do Campo”, para que os educandos possam se comunicar
sobre o andamento dos Núcleos Setoriais com outras escolas.
“Essa nova etapa dos Núcleos no Colégio foi muito boa, é tempo de se
refazer, somos capazes e merecemos deixar o ambiente escolar mais apreciado e
com o andamento das atividades de forma mais descontraída. Foi dado a nós
alunos uma oportunidade de deixar o espaço mais alegre, mas de uma maneira
diferente. Os núcleos são especiais para nós, alunos”. (Relato do educando Silvio
Luiz Cordeiro).
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Figura 2 – Organograma dos núcleos setoriais

Fonte: Arquivo da escola

No quadro que segue, são indicados os núcleos, algumas atividades
desenvolvidas por cada um deles, bem como algumas dificuldades que estiveram
presentes no seu processo de implementação. Uma das dificuldades, comum aos
grupos, foi a resistência de alguns estudantes para participar dos núcleos e a falta
de colaboração de alguns professores. Também houve dificuldade em relação ao
transporte escolar para o contra turno. Em vários momentos do trabalho dos
núcleos setoriais houve a participação de professores como mediadores. Em
algumas atividades houve a ação integrada de diferentes núcleos setoriais, como
por exemplo, a organização da semana do estudante e do dia do professor.
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Quadro 2 – Núcleos Setoriais
Núcleo Setorial
Ambiental

Atividades desenvolvidas/dificuldades encontradas
Abaixo assinado para resolver situação de esgoto a céu aberto na
comunidade; confecção de trilha das sensações para conscientização
do cuidado com o meio; ações de conscientização sobre o destino do
lixo e a limpeza da escola.
Dificuldade encontrada: serem atendidos pelos órgãos competentes.
Comunicação
Palestra sobre importância de saber se comunicar (Palestrante:
comunicador Mano Rudi); recreio dirigido – músicas na hora do recreio
com a rádio escolar (ao vivo).
Dificuldade encontrada: encontrar palestrantes
Ensino
Grupos de estudos; incentivo ao uso do dicionário, provocando os
estudantes a procurar significado de palavras pouco usadas no
cotidiano e que eram colocadas no mural do refeitório, com posterior
premiação; apresentação de teatro com fantoches; concurso de
tabuada; organização de armários nos corredores com materiais de uso
comum das turmas (dicionário).
Esportivo
Recreio dirigido: torneios de tênis de mesa e futsal; conscientização
sobre o uso e cuidado dos materiais esportivos.
Financeiro
Trabalhar junto à Direção do Colégio, no planejamento de gastos das
verbas; organizar e viabilizar os gastos dos núcleos setoriais.
Histórico Cultural
Produção do livreto sobre lendas da região; livreto comemorativo do dia
do estudante. Resgate histórico da Patronesse do Colégio (Professora
Maria de Jesus)
Organização
Caixas de sugestões: reclamações, elogios e sugestões; Cinema na
Estudantil
escola (trabalho com filmes na semana do estudante); oficina de danças
(salão, gauchesca, dança moderna); resgate de brincadeiras.
Saúde
Palestras sobre sexualidade; exposição sobre prevenção ao mosquito
aedes aegypti e uso do álcool gel como prevenção da gripe H1N1.
Tecnologia
Cuidados com o uso dos aparelhos eletrônicos; oficina de informática
para os 6º anos, no laboratório do Colégio.
Fonte: quadro elaborado pelos autores a partir de registros feitos na escola.

Em meados de 2015, nove educandos participantes dos núcleos
setoriais, foram selecionados para participar do PIBIC Jr/Unicentro e
desenvolveram atividades pertinentes aos núcleos, apresentando, em setembro
de 2016, o resultado desse trabalho no IV encontro de Iniciação Científica
Júnior, realizado na Unicentro.

Atividade 2 - Buscando energia para atividade física a partir de uma
alimentação saudável

PROFESSORES: Simone Lealdino - Educação Física - simolealdino@hotmail.com
e Marta Wolf Matoso - Ciências - wolfmarta@hotmail.com
Introdução
A alimentação saudável, como fonte de energia, foi assunto das aulas de
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Educação Física e Ciências, com as turmas de 8º anos A, B e C, envolvendo
72 educandos e abrangendo os conteúdos qualidade de vida e importância da
atividade física, nas porções da realidade: soberania alimentar e produção de
alimentos.
Foram três aulas teóricas com os seguintes objetivos:
Ciências: identificar os hábitos alimentares dos estudantes.

Educação Física: descobrir os principais alimentos geradores de energia para
auxiliar na atividade física.
Em comum: comparar os dados levantados com a pirâmide alimentar padrão.
Orientar sobre qualidade de vida enfoca vários setores de nossas vidas: lazer,
amigos, espiritualidade, trabalho, educação, saúde, ambiente, família. A
atividade física está inserida no contexto lazer, foi uma ponte para abordar o
assunto da alimentação saudável.

Desenvolvimento
Primeira aula: foi feito um questionamento sobre quem possuía horta caseira,
assim como quem não possuía. Somando os educandos dos três oitavos A, B
e C, temos 72 estudantes, onde 53 possuem horta para consumo próprio e 19
não possuem horta, alegando que a família não tem tempo para cuidar. Apenas
um tem, no cultivo da horta caseira, o objetivo de completar o orçamento
familiar. Em seguida, os educandos reconstruíram a pirâmide alimentar padrão
feita anteriormente nas aulas de Ciências ministradas pela professora Marta.
Exemplo da tabela de coleta de dados.

Segunda aula: Foram orientados a construir uma tabela de acompanhamento
alimentar individual, com os dados do café da manhã, almoço, lanche e janta.
Esses dados foram coletados no período de uma semana.
Horários/dias

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta Sábado Domingo

Café da manhã
Almoço
Lanche
Janta
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Terceira aula: Os educandos fizeram uma comparação da pirâmide alimentar
padrão com os dados coletados, identificando os alimentos que repetiam e os
que faltavam na tabela individual, montando, posteriormente, uma nova
pirâmide com os hábitos alimentares cotidianos. Pesquisando no livro de
ciências, descobriram quais alimentos fornecem energia para a prática de
atividade física e quais prejudicam a absorção.
Figura 3 – Pirâmide alimentar padrão

Pirâmide a ser construída

Fonte: http://dicasdeciências.com

Conclusão
Os educandos aceitaram muito bem a proposta das aulas, o que é um
avanço quando se trata da disciplina de Educação Física. Eles já tinham o
conhecimento da pirâmide alimentar conforme orientações das aulas de
ciências e da construção da tabela, que aprenderam em geografia. Entenderam
que é importante ter uma alimentação saudável, que a maneira que estão se
alimentando não está de acordo com a distribuição indicada na pirâmide
alimentar, pois estão consumindo muita massa, doces e refrigerantes. Dessa
maneira, não estão ajudando o organismo a absorver os nutrientes
corretamente

para

transformá-los

em

energia,

consequentemente,

prejudicando o desempenho no momento da atividade física. Também
consideraram a possibilidade de produzir alguns alimentos para ajudar no
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enriquecimento nutricional e futuramente ajudar no aumento do orçamento
familiar.
O fato de conhecer o conteúdo de outras disciplinas facilitou
positivamente o desenvolvimento das aulas teóricas de Educação Física, os
estudantes fizeram conexões e visualizaram a união teórica das diferentes
disciplinas.
Atividade 3 – Plantas Medicinais
Professoras:
Ciências: Marta Roseli Wolf Matoso (wolfmarta@hotmail.com)
Biologia: Mirela Ramos Moimaz (mirelahelbel@bol.com.br)
Introdução
Este trabalho teve como objetivo catalogar as espécies de plantas
medicinais utilizadas pelas comunidades nas quais se inserem os estudantes
da escola, bem como seu modo de preparo e sua utilização na prevenção e na
cura de doenças, e a prevenção do uso incorreto das plantas como remédio.
Turmas envolvidas: no ensino fundamental foram, no período da manhã,
7º A, com 28 estudantes; período da tarde, 7º B, com 29 estudantes e 7º C,
com 26 estudantes. Envolveu a disciplina de ciências no conteúdo “Reino
Plantae” (plantas medicinais remédio ou veneno), objetivando levar aos
educandos o conhecimento da maioria dos tipos de plantas usadas pela
comunidade, para que servem e como e feito o preparo de chás.
No ensino médio, foi realizado o trabalho com o 2º ano A, com 26
estudantes, no período da manhã. A disciplina de Biologia envolveu o conteúdo
Reino Plantae e suas divisões, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e
angiospermas, suas respectivas características e utilização fitoterapêutica.
Também foi mobilizado o conteúdo de taxonomia (classificação científica).
Os objetivos foram: catalogar as espécies de plantas fitoterapêuticas,
mais usadas pela comunidade em torno do Colégio do Campo Maria de Jesus
Pacheco Guimarães e pelas famílias dos estudantes na localidade do distrito
do Guará; conhecer o modo de preparo dos chás; pesquisar para que tipo de
doenças são usadas determinadas espécies de plantas; informar o nome
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científico das espécies catalogadas; valorizar o conhecimento popular como
cultura; integrar os educandos com a comunidade e sua realidade; desenvolver
trabalho

em

equipe,

relacionando

conteúdos

trabalhados

no

ensino

fundamental (ciências) e médio (biologia).

Desenvolvimento
Inicialmente, foi feito um questionário investigativo com os educandos do
7º A, B e C, seus familiares e a comunidade para obter informações sobre
quais as plantas utilizadas, para quê, de que forma e seu nome popular.
Questões que foram pesquisadas: nome popular da planta? Para que é usada?
Como se prepara o chá?
Em posse dos questionários realizados com os pais e com a
comunidade, organizou-se uma lista relatando o nome popular, sua utilização e
o modo de preparo das plantas em forma de chá.
Exemplo:
Nome popular: Alecrim
Para que é usado: Dor de estômago, má digestão e calmante.
Como é usado: usa-se as folhas.
Entrevistado: Rose
Nome popular: arruda
Para que é usado: Para tirar ar (espasmo muscular), e analgésica
Como é usado: faz–se o chá das folhas, analgésica faz–se compressa do chá.
Entrevistado: Maria R. Mendes

Em seguida, foi feita a coleta de mudas na comunidade e nas casas dos
próprios educandos, e também dos educadores. Depois, essas mudas foram
plantadas em saquinhos por alguns educandos em uma mistura de mais ou
menos 70% de terra e 30% húmus.
Concomitantemente, foi feito o trabalho de pesquisa com os estudantes
do 2º ano A, obtendo-se por meio de pesquisa bibliográfica, os seguintes
tópicos: nome científico, indicações, contraindicações (quando existia) e modo
de preparo.
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O resultado do trabalho foi apresentado na I feira do Colégio nominada:
“Resgatando a Cultura e os Sabores do Campo”; com exposição das ervas
medicinais, pesquisa bibliográfica e degustação de chás.
Durante a exposição, a professora Marlene L. S. Sapelli, do Laboratório
de Educação do Campo da Unicentro, em conversa com as professoras das
turmas, equipe pedagógica e Direção do Colégio, sugeriu a possibilidade de
transformar este trabalho em Cartilha de plantas medicinais. Para que essa
ideia se concretizasse, contamos com o apoio dos estudantes egressos do
Projeto de Inclusão Digital em Associações de Produtores rurais e Comunidade
de Guarapuava, desenvolvido no Colégio pelas professoras Doutoras Deonísia
Martinichen e Sandra Galbeiro, dos Departamentos de Agronomia e
Veterinária, também da Unicentro.
Após a exposição, as mudas foram transplantadas para local definitivo
(horta da escola).
Figura 4 – Sumário e capa do livro sobre plantas medicinais

Fonte: arquivo da escola

Cronograma
Setembro
Ensino Fundamental
- Exposição do trabalho aos educandos;
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- Trabalhado o conteúdo angiospermas: de raiz, caule folhas e flores como
plantas medicinais em aulas expositivas dialogadas e pesquisa na biblioteca,
comunidade e internet;
- Elaboração do questionário e aplicação;
- Organização da lista;
- Coleta e plantio das mudas em saquinhos plásticos.
Ensino Médio
- Exposição do trabalho;
- Conteúdo reino plantae e suas divisões taxonômicas no 3°bimestre e tendo
informações sobre o conteúdo, houve a divisão dos grupos para início da
pesquisa do trabalho.

Outubro
Ensino Fundamental
- Exposição das mudas
Médio
- Digitação e organização das pesquisas bibliográficas;
- Organização da exposição na feira;
- Orientação por parte dos educandos para os visitantes da feira.

- Dezembro
- Replantio das espécies que acabaram morrendo, devido a fatores diversos
como Aclimatização, ataque de formigas, etc.
- Publicação da cartilha impressa.
Conclusão
A utilização de plantas medicinais para o tratamento de algumas
enfermidades é um dos mais antigos recursos empregados pelo homem, seu
uso parte da sabedoria popular, sendo hoje, objeto de estudo para descoberta
de novos princípios ativos para fabricação de remédios. A Organização
Mundial da Saúde diz que planta medicinal é qualquer planta que possua
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substâncias com finalidades terapêuticas ou que estas substâncias sejam
ponto de partida para a síntese de produtos químicos e farmacêuticos. O
trabalho foi de grande valia e possibilitou o envolvimento de estudantes de
séries diferentes com o mesmo objetivo; desenvolver o conhecimento a partir
da realidade dos estudantes.

Atividade 4 – Horta e minhocário

Disciplina: Acompanhamento Pedagógico (Mais Educação)
Professora: Cleide Mª Senger

O Projeto Mais Educação no Acompanhamento Pedagógico tem como
finalidade auxiliar o educando em suas dúvidas no processo ensino
aprendizagem e trabalhar os conteúdos sempre que possível associando-os às
atividades do campo.
O Colégio do Campo trabalha valorizando o local de onde o educando
vem, dando ênfase à valorização do mesmo. Além de reforço nas disciplinas
que apresentam maior defasagem, está sendo trabalhada a horta para
replantio das plantas medicinais utilizadas no trabalho anterior; na qual os
estudantes, orientados pela professora Cleide fizeram a limpeza do local. A
horta foi construída de maneira diferenciada, utilizando figuras geométricas
para trabalhar a matemática de maneira descontraída. Cada canteiro tem uma
forma (quadrado, triângulo, retângulo, circunferência, trapézio), auxiliando o
estudante a reconhecer as formas geométricas e a calcular área, perímetro,
união e intersecção de conjuntos. Os canteiros foram rodeados de garrafa pet e
frasco de amaciante de cores diferentes.
Com as garrafas pet, foi montada uma horta suspensa, próxima à
cozinha para plantar cebolinha e salsinha que serão utilizadas na cozinha, no
preparo dos alimentos servidos aos estudantes do Mais Educação e do
Colégio, valorizando ainda mais o sabor dos alimentos e mostrando para os
educandos que qualquer espaço pode ser aproveitado para pequenos plantios
e isso os conscientizará que podem economizar com pequenos gestos.
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Com o auxílio de um estagiário de Agronomia, foi montado um
minhocário para obtenção de húmus e isso possibilitou que os estudantes
entendessem a importância das minhocas na aeração do solo e a utilização
dele na horta, pois, também em plantação em pequena escala deve ser
eliminado o uso de agrotóxico, o que melhorará a qualidade de vida da
comunidade. Também foi utilizado um local para compostagem a fim de que o
estudante entendesse que restos de alimentos são excelentes adubo para as
plantas, evitando assim a utilização de produtos químicos. Isso é importante,
pois eles poderão fazer em suas residências, dando destino correto ao que até,
então, era considerado lixo, e isso refletirá na economia e valorização do seu
espaço.
O objetivo do projeto era que o educando assimilasse melhor os
conteúdos do currículo básico, bem como a importância de aproveitar bem o
solo, fazer bom uso das plantas medicinais e aprender que mesmo em
pequeno espaço pode e deve ser bem aproveitado e isso ajudará na melhoria
da limpeza e a usufruir dos benefícios dos pequenos plantios que podem ser
cultivados em suas residências.
Figura 5 – Estudantes do Programa mais Educação na horta do Colégio

Fonte: arquivo da escola
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Atividade 5 – Saída de campo: atividade estratégica para o conhecimento
do meio

PROFESSORES:
Ademir Rempel (Geografia)
Rosilene Gonçalves Pires (Língua Portuguesa)
Josinéia Tuchinski Diogo (Língua Portuguesa)
Floriano Miguel Domaradzki (Língua Portuguesa)
Heloise de Almeida Lima (Arte)
Lenir Orzechowski (Matemática)
Introdução

A partir do Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual do Campo
Professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães, que estabelece como uma de
suas premissas a atividade pedagógica voltada à realidade local, os
professores das disciplinas de Geografia, Ademir Rempel, de português,
Rosilene Spinola, Josineia Tuchinski e Floriano Miguel Domaradzski e de Arte
Heloise de Lima Almeida, desenvolveram com as turmas do 8º “B” e 9 “B”, do
período da tarde, uma visita de campo à pequena propriedade rural do Senhor
Jacob Malinoski, localizada na comunidade do Rio Bananas, aproximadamente
a 10 km de distância da sede urbana do distrito do Guará, município de
Guarapuava- PR.
Na visita, tivemos como seguintes objetivos: reconhecer a organização
de uma pequena propriedade rural; possibilidade de geração de renda na
pequena propriedade por meio da diversificação de culturas, conhecer técnicas
agrícolas tradicionais.
A atividade teve como característica principal o levantamento de
informações para alicerçar o trabalho em sala de aula, caracterizando-se como
a materialização de uma proposta na qual utilizou-se a visita como foco
principal das atividades realizadas nas disciplinas.
A visita teve a duração de 5 aulas e, durante esse período, professores e
estudantes dialogaram com o proprietário, passaram por todos os espaços da
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propriedade e receberam explicações sobre as formas de produção e os
cultivos realizados.
Desenvolvimento

As disciplinas de Geografia, Português, Matemática e Arte, motivadas
por conteúdos que lhes proporcionaram a realização de uma atividade
interdisciplinar,

discutiram

uma

atividade

que

lhes

possibilitassem

o

conhecimento da realidade local, para que esses conteúdos se tornassem
significativos em sala de aula.
Foram selecionadas duas turmas, sendo elas: 8º ano B e o 9º ano B,
ambas do período da tarde. Além de proporcionar aos estudantes o
conhecimento da referida propriedade, também foi uma oportunidade para o
grupo de professores envolvidos na atividade de coletar mais informações do
lugar de vivência do estudante.
A logística necessária para uma atividade com essas características
consiste no reconhecimento prévio da área a ser visitada, conversa com o
proprietário do imóvel rural, solicitando a sua permissão para a visita, bem
como seu consentimento para entrevista e disponibilidade de tempo para que o
mesmo acompanhasse o grupo durante a visita. Junto aos educandos fizeramse necessárias as devidas providências legais de autorização dos responsáveis
para que os mesmos pudessem deixar o ambiente escolar e se deslocassem
até o local da visita. Para o transporte, devido à quantidade de estudantes,
duas turmas, foi necessário contar um ônibus. O valor do transporte foi
custeado pela escola, essa questão financeira é um dificultante na realização
de atividades dessa modalidade, pois, quando não há possibilidade de custeio
pela escola, o mesmo recai para o estudante, pois não existe verba específica
para esse fim pedagógico.
Mesmo com todas essas dificuldades, a realização da atividade
possibilitou a comprovação de que o trabalho integrado garante um benefício
grandioso para o projeto pedagógico da escola e um avanço significativo no
processo de ensino-aprendizagem.
Com as informações coletadas na visita ao sítio do Sr. Jacó Malinoski,
na disciplina de geografia foi possível o desenvolvimento de um processo
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comparativo entre a forma de produção de uma pequena propriedade rural e
das grandes propriedades monocultoras empresariais. Na disciplina de língua
portuguesa, as informações referentes ao modo de produção orgânica, às
belezas naturais do local, como mata, rios, animais (domésticos e selvagens),
foram utilizadas para produções textuais. Na disciplina de ciências foi
organizado um questionário para levantamento de dados sobre a realidade
observada e os mesmos foram discutidos em aula. Na disciplina de matemática
foram analisados os dados numéricos coletados. Na disciplina de arte foi feito o
registro fotográfico e o trabalho com imagens. Nesta atividade explicitou-se a
importância da interdisciplinaridade, a partir do trabalho com a realidade, por
meio da pesquisa de campo.

Conclusões

Com a realização de atividades que valorizam a realidade local, e
partam dessa realidade para desenvolver os conteúdos trabalhados em sala de
aula, foi possível observar um maior envolvimento do educando nas atividades,
um despertar da curiosidade e engajamento na realização dos trabalhos
desenvolvidos.
Junto

aos

professores,

o

trabalho

conjunto

apresentou

várias

dificuldades como: falta de momentos coletivos para discutir as estratégias
para desenvolver a atividade, as quais proporcionassem que todas disciplinas a
aproveitassem de forma positiva; inexistência de um auxílio financeiro para
realização de atividades dessa natureza; as condições climáticas que
causaram a transferência da data da visita várias vezes.
Muitos foram os

empecilhos

que ocorreram,

contudo,

com o

compromisso e trabalho realizado pelo grupo de professores, a atividade foi
desenvolvida e alcançou os objetivos almejados.
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Figura 6 – Visita ao Sítio do Sr. Jacob Malinoski

Fonte: arquivo da escola

Atividade 6 – Atividades realizadas nas Feiras Resgatando a Cultura e os
Sabores do Campo

Escolhemos três atividades realizadas nas Feiras do colégio, em 2013,
2014 e 2015. Eram elas: exposição de objetos antigos no Guará (2013);
evolução dos instrumentos utilizados na agricultura desde pré-história até hoje
(2014) e apresentação das atividades realizadas com Núcleos setoriais (2015).

Professores: Maria Roseli Kasveski Amâncio (rose.amancio@yahoo.com.br) e
Luiz Gustavo Cezar (itaipugus@gmail.com).
Turmas: todas do Ensino Fundamental

Introdução

Objetivo em 2013: resgatar a história de alguns objetos antigos da região
do Guará, para exposição dos mesmos na feira do Colégio Estadual do campo
Professora Maria de Jesus Pacheco Guimarães Ensino Fundamental e Médio.
A porção da realidade trabalhada foi a Cultura e lazer, na questão da cultura
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houve entrevistas com as famílias para saber a origem e a história do objeto
antigo.

Objetivo em 2014: pesquisar a evolução dos objetos utilizados na
agricultura no decorrer dos tempos, desde a pré-história até os dias atuais.
Houve uma integração com artes (orientação nos desenhos), geografia
(identificação da localização do espaço) e inglês (escrita dos objetos
encontrados), português (escrita das informações sobre os instrumentos).
Objetivo em 2015: mostrar o trabalho realizado pelos estudantes, por
meio da sua auto-organização nos Núcleos Setoriais, no decorrer do ano, com
demonstração

de

algumas

atividades

na

feira

anual:

Comunicação

(funcionamento da rádio o dia todo), Ensino (apresentação de peças de teatro);
Histórico e cultural (apresentação da confecção do livro sobre lendas local e
regional, além da pesquisa sobre a biografia da Professora Maria de Jesus
Pacheco Guimarães); Esportivo (resgate de jogos e brincadeiras antigas);
Organização Estudantil (recepção dos convidados na feira e apresentação dos
resultados dos estudantes nas caixas que deixavam nas salas no decorrer dos
trimestres, com sugestão, reclamações e elogios); Financeiro (apresentou aos
colegas do colégio a quantidade de dinheiro que entrou e o que foi comprado
com o mesmo); Ambiental (apresentou gráficos sobre o resultado do projeto
Sala Limpa e seus mutirões realizados no colégio); Saúde (enfocaram a
questão de higiene e distribuíram receitas caseiras de xampu) e Tecnologia
(apresentou a importância do uso de várias tecnologias para o aprendizado
dos estudantes).
Desenvolvimento
Em 2013, nos sextos anos, quando trabalhamos sobre a pré-história, foi
feita uma comparação dos objetos de caça, pesca e como acendiam o fogo até
a atualidade, quando no início utilizavam a pedra para acender e, mais tarde,
com a invenção do fósforo até o fogão elétrico, representando isso, por meio de
produção de desenhos, recorte de figuras e produção de textos. Pesquisamos
sobre o fogão a gás e a lenha na região, sua quantidade e utilização. Resultado
apurado e constatado que há uso numa grande quantidade de fogão a lenha.
Foi feita uma pesquisa de campo, em alguns domicílios da sede do Guará,
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para verificarmos a quantidade do uso do fogão a gás ou lenha. O total foi de
100 famílias entrevistadas, sendo que 95 dos entrevistados falaram que não
abrem mão do fogão a lenha, pela praticidade que podem realizar várias outras
atividades enquanto cozinham e não tem perigo de queimar o alimento.
Nos sétimos anos, com o conteúdo das grandes navegações, com as
viagens e descobertas de objetos que não existiam na região, aproveitamos
para comparar alguns objetos da época com os de hoje, utilizando vídeos
(Objetos antigos) e fotografias antigas. Os estudantes resgataram fotos de
objetos, carros e utensílios domésticos antigos, livro didático, verificando os
anos e suas invenções: pesquisaram, formaram gráficos, debateram sobre a
evolução dos objetos e sua importância.
Nos oitavos anos, aproveitamos a revolução industrial, iniciando o estudo
com o filme “Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, que faz uma sátira à
época, devido ao desenvolvimento do capitalismo, substituição do homem pela
máquina, maneira de o patrão explorar os seus empregados. Após a discussão
dos temas propostos, utilizamos a sala de informática, partimos para pesquisa
sobre objetos antigos para explorar as invenções da época, comparando com
alguns objetos cotidianos e sua evolução. Foram 9 aulas, entre assistir ao
filme, discussão, pesquisa na internet e de campo, por meio da qual os
estudantes buscaram junto à sua comunidade e familiares, objetos que ainda
continuavam

com

eles,

sua

história

e

origem.

Encontramos

muitas

curiosidades a partir das pesquisas feitas.
Nos nonos anos, foram estudadas as mudanças na década de 1920,
houve maior concentração de estudo e pesquisa no desenvolvimento de
eletrodomésticos. No decorrer do semestre, fizemos o levantamento da
quantidade de objetos que a comunidade possuía, como na comunicação,
fotografias, moedas, utensílios domésticos, dentre outros. Este trabalho foi
realizado durante 12 aulas. Os estudantes, em equipes, se dividiram e
elaboraram perguntas sobre os temas, desenvolveram a pesquisa sobre
objetos antigos, com os estudantes de outras turmas no turno da manhã e
tarde, totalizando mais ou menos 400 estudantes. Em seguida, fizeram
gráficos, identificaram famílias na região que tinham algum dos objetos
estudados, entrevistaram algumas destas famílias e depois apresentaram na
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feira.
Em 2014, nos sextos anos, trabalhamos sobre os instrumentos utilizados
na agricultura no período da pré-história e os estudantes fizeram pesquisa,
realizaram desenhos, confeccionaram alguns instrumentos da época (feitos de
pedra, madeira e ossos) e no dia da feira, reproduziram, na entrada da sala,
uma caverna pré-histórica, até com desenhos rupestres e apresentaram os
instrumentos confeccionados pelos mesmos.
Nos sétimos anos, no momento em que trabalhamos sobre o
Feudalismo, verificamos sobre a forma de agricultura e servidão, pesquisamos
os objetos da época. Os estudantes representaram em forma de desenhos e
confeccionaram cartazes sobre o trabalho dos servos comparando com os dos
camponeses de hoje. Fizeram entrevistas com vários camponeses da região,
para saberem as dificuldades encontradas. Pesquisaram os objetos mais
antigos da região para exposição na feira. De alguns deles foram tiradas fotos
e apresentadas, por causa da dificuldade em trazer os objetos.
Nos oitavos anos, com a revolução industrial, assistimos o filme
Tempos Modernos, fizemos debate sobre o aparecimento das máquinas,
substituindo o trabalho do homem, desvalorização do campo, utilização de
agrotóxicos nos alimentos. Os estudantes pesquisaram as novas invenções de
máquinas para o desenvolvimento na agricultura, reproduziram as mesmas e
compararam a vida do campo com a vida urbana. Os estudantes
confeccionaram alguns objetos, como por exemplo, o moinho, em miniatura e
outros.
Nos nonos anos, trabalhamos a evolução dos instrumentos agrícolas
na atualidade, desde a utilização de agrotóxicos e agora alimentos mais
saudáveis, com a utilização do orgânico, vantagens e desvantagens,
pesquisamos alguns instrumentos e máquinas utilizadas na agricultura, desde
a década de 1920 até hoje. Apresentaram em forma de slides e vídeos, as
invenções de máquinas mais modernas, no período contemporâneo, com
textos informativos.
Em 2015, houve um trabalho com os núcleos setoriais, que envolviam,
num mesmo núcleo, estudantes de várias turmas e anos. Procuramos, na feira,
representar um pouco de cada trabalho realizado no decorrer do ano. O Núcleo
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da comunicação implantou a rádio para funcionar no intervalo do recreio, com
músicas, recados, entrevistas e entre outros. A organização foi semanal,
fazendo a rotatividade dos integrantes do núcleo. O Núcleo do Ensino pediu
compras de novos dicionários e livros de leitura para a biblioteca, conseguiu
armários no corredor e os integrantes ficaram responsáveis pela chave e
cuidado do mesmo, confeccionaram cartazes no refeitório, chamando a
atenção para pesquisa de palavras difíceis, com premiação aos colegas, com
bombom. Para finalizar, para a feira, escolheram algumas peças de teatro,
ensaiaram e apresentaram. O Núcleo Esportivo, no decorrer do ano, criou um
recreio interativo, no qual se organizavam com os colegas jogos no pebolim e
tênis de mesa, pular corda, xadrez e entre outros, sem competição. O Núcleo
da Organização Estudantil teve a ideia de colocar nas salas de aula, caixas de
sugestões, de reclamações, de elogios e em cada trimestre recolhiam e
devolviam respostas para os estudantes. Sentavam com a coordenação
pedagógica e a direção e tentavam atender aos pedidos e os elogios eram
lidos na rádio. O Núcleo financeiro procurou sempre nas reuniões, sentar-se
com o diretor, para ficar ciente do dinheiro que o Colégio possuía e também
para entregar a lista de pedidos dos outros núcleos para direção. O Núcleo da
Saúde, no decorrer do ano, fez cartazes de conscientização e cuidado com a
saúde, ajudou a enfatizar as campanhas nacionais e regionais, procurou
palestrantes conforme a curiosidade dos colegas. O Núcleo Histórico e
Cultural, no decorrer do ano, fez pesquisa de lendas locais e regionais, junto
aos estudantes, passaram para as turmas fazerem leituras e comentários e,
após a feira, deixaram como legado na Biblioteca. Também realizaram uma
pesquisa de campo sobre a vida da Professora Maria de Jesus Pacheco
Guimarães e coletaram fotos sobre a mesma, junto aos seus familiares e exestudantes. No dia da feira, também ficaram responsáveis por fazer o registro
de tudo o que estava acontecendo, por meio de fotografia, para,
posteriormente, criar um jornal escrito. O Núcleo da Tecnologia ficou
responsável em informar a direção sobre alguma coisa que não estivesse
funcionando, desde trinco estragado até instrumentos tecnológicos, além de
auxiliar os professores conforme a necessidade. O Núcleo Ambiental realizou
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vários mutirões de limpeza externa no colégio, com os próprios estudantes do
núcleo, em contra turno e lançou o Projeto sala limpa, a partir do qual os
professores das últimas aulas, atribuíam valor de 0 até 10, com objetivo de
melhorar o ambiente da sala de aula.
Figura 7 – Exposição de objetos antigos (2013)

Fonte: Arquivo da escola

Figura 8 – Instrumentos agrícolas (2014)

Fonte: arquivo da escola
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Atividade 7 – Variações de temperaturas por meio do fenômeno da geada

DISCIPLINA: Matemática
Professora: Zeneide Gornaski Ribeiro
Turma: 7 º Ano
Porção da Realidade: Produção de Alimentos.
Conteúdos Estruturantes: Números e Álgebra; Grandezas e Medidas.
Conteúdos Básicos: Números Inteiros e Medidas de Temperatura.
Conteúdos Específicos: Número Positivo e Negativo, Comparação de Números
Inteiros, Temperatura.

Objetivos
- Demonstrar a necessidade do uso de números positivos e negativos para
registrar temperaturas, bem como suas variações, por meio do fenômeno da
geada, típico em nossa região; explorar a forma de registro de temperatura e a
escala utilizada no Brasil; comparar a partir das sensações térmicas as
diferenças de temperatura e o equivalente registro (comparação entre os
números inteiros).
Inicialmente foi solicitado que os estudantes realizassem em casa uma
pesquisa com seus familiares sobre a geada e que trouxessem para a próxima
aula alguns registros como: a geada acontece em qualquer temperatura? Qual
é a temperatura para que ela ocorra? A formação de geada apresenta pontos
positivos ou negativos na agricultura? Quais são eles? Quais plantações são
mais frágeis à geada?
Na aula seguinte, conversamos sobre os registros trazidos e as
diferentes respostas em relação ao valor da temperatura para ocorrer a geada
e sobre a unanimidade na afirmação de que a geada é sempre ruim. Também
uma relação bem variada de nomes de plantas que sofriam com o fenômeno
da geada.
Nesta mesma aula, lemos um texto retirado da internet e que foi
adaptado para uma linguagem mais simples, o mesmo trazia informações
sobre a geada branca (formando cristais de gelo na superfície da planta,
ocorrendo geralmente

com noite

de

céu “limpo”/ausência de vento/
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temperaturas entre 0⁰C e inferiores) e da geada negra (a planta congela por
dentro e sua seiva é “queimada”, combinando temperaturas inferiores a 0⁰C / ar
com menor umidade/ podendo ocorrer com ventos).
O texto relatava sobre o ocorrido em julho de 1975, época em que
diversas lavouras foram perdidas, inclusive cafezais. O fenômeno atingiu
muitas plantações, prejudicando a vida de muitos agricultores, influenciando a
produção agrícola e, por consequência, a economia do estado do Paraná.
Foi utilizado o termômetro para a medição da temperatura ambiente, da
água e gelo num recipiente, possibilitando a visualização da escala
termométrica utilizada, no caso do Brasil, escala Celsius. Foi realizada uma
conversação sobre os fenômenos envolvidos na formação da geada para que a
compreendessem melhor, já que a cada inverno podem observá-la. Também
foi ressaltada a importância do campo para a sociedade.
A partir das atividades anteriores e da própria experiência dos estudantes com
a formação de geadas, tornou-se fácil construir o conceito de números maiores
e menores que zero e representá-los na reta numérica, tanto na posição
vertical, comparando com as temperaturas, como na horizontal, apresentando
a composição desses números como parte do conjunto dos números inteiros.
Figura 9 – Reta numerada
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Figura 10 – Geada em Guarapuava

Fonte: Arquivo da escola

Atividade 8 – A representação mítica dos camponeses por meio da
técnica da papietagem
Professora Heloise de Almeida Lima – helonana@yahoo.com.br e professora
Maria Roseli Amâncio
Disciplinas: Arte e História
Introdução
Foram realizados

bonecos

gigantes,

representando

personagens

referentes à agricultura, desenvolvidos a partir de conteúdos sobre o teatro, em
parceria com a disciplina de história, utilizando a técnica da papietagem.

Desenvolvimento
Durante o bimestre, desenvolveram-se os conteúdos em Arte pertinentes
ao teatro: a história do teatro, seus elementos básicos e, dentre os elementos,
o personagem.
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Em conjunto com a disciplina de história, foram trabalhadas algumas
histórias mitológicas e textos que mostravam as formas como os camponeses e
camponesas eram representados nas histórias e na TV.
A partir desses estudos, foram escritos textos que possibilitaram a
caracterização desses personagens: Deméter (deusa da agricultura), o Jeca
Tatu e a mulher camponesa.
Cada uma das histórias e cada boneco, foi desenvolvido com uma das
turmas dos sextos anos, porém, todos os conteúdos referentes à atividade,
foram desenvolvidas com as três turmas. Cada turma pesquisou e caracterizou
um dos bonecos. Foi utilizada a técnica da papietagem para a construção de
cada um, que é uma técnica por meio da qual se aplicam diversas camadas de
cola e jornal, a fim de se criar uma superfície rígida, possibilitando assim, a
criação de objetos e esculturas.
Começamos com o recorte do jornal em tiras, que foi utilizado para
criar várias camadas, coladas em um balão de festa grande, que serviu para a
confecção da cabeça. Para cada cabeça foram feitas várias camadas, até que
a superfície ficasse rígida e pudéssemos trabalhar com a pintura.
Logo, foi passada uma demão de tinta acrílica branca para que servisse
de fundo da pintura. Após, cada cabeça recebeu a pintura, cabelo e a
modelagem do nariz, que caracterizou cada um dos personagens estudados.
A montagem do corpo e dos figurinos, foi realizada como etapa final. O
corpo foi montado com cabos, pregados em cruz, que serviam de base para o
corpo e braços do boneco. A finalização se deu com a montagem das
vestimentas, que foi providenciada pelos próprios estudantes.
Conclusões
Os personagens em forma de bonecos foram apresentados na Feira de
Sabores e Saberes do campo e apreciados pela comunidade escolar, pois nos
espaços onde foram expostos, foram criados pequenos cenários para os
mesmos.
Os estudantes dos sextos anos A, B e C participaram ativamente de
todas as etapas, sendo que parte da atividade foi realizada no período das
aulas e a finalização feita em contra turno. Os estudantes foram organizados
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em pequenos grupos e, a cada dia, um grupo era responsável pela etapa que
estava sendo realizada e também pelo relato na sala sobre o trabalho para que
o próximo grupo pudesse prosseguir.
Figura 11 – Bonecos gigantes (técnica da papietagem)

Fonte: Arquivo da escola

Atividade 9 – Construindo pipas: brincadeira ou matemática
Professora Simone Lealdino – Educação Física
Professora Guiomar Dubiela Luy – Matemática
Introdução

Correr, encontrar o momento certo de soltar a pipa, achar o caminho do
vento é muito divertido. Hoje em dia, as crianças não brincam com tanta
frequência, pois a tecnologia tomou conta até mesmo da primeira infância. E
estamos falando das crianças e adolescentes do campo! Construir uma pipa,
então, é uma aventura e um desafio, um desafio matemático. Nesse momento
que as disciplinas se unem, orientando os educandos à construção e depois
com a diversão.
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A Pipa ajuda na construção dos conceitos matemáticos. Com ela, os
estudantes

aprendem

os

conceitos

da

geometria

de

forma

lúdica,

desenvolvendo o raciocínio lógico sempre promovendo a formação do indivíduo
com um trabalho cooperativo, no qual há respeito pelo ambiente em que se
vive. Durante a montagem da Pipa, são caracterizados alguns conceitos
geométricos como: linhas concorrentes, paralelas, triângulos, retângulos,
triângulos retângulo, losangos, ângulos etc.

Desenvolvimento

As turmas envolvidas foram dos sétimos anos B e C, com 56 estudantes.
Nas aulas de Educação Física, a professora contou e eles registraram a
história da pipa, também construíram algumas pipas com materiais alternativos,
como sacolas de mercado e pacotes de arroz. As varetas foram trazidas
diretamente das residências dos adolescentes. Foram aulas dinâmicas, porém
sem precisão nos recortes e montagem.
Nas aulas de matemática, a professora reforçou o conteúdo de medidas
e formas geométricas. Com o domínio desses conceitos, conseguiram construir
as pipas da maneira correta, com materiais específicos como: papel seda,
varetas de bambu beneficiadas e linhas adequadas.
Durante a Feira, participaram da organização da sala, controlaram as
pipas que eram escolhidas para serem soltas. O ponto mais importante e o
objetivo principal da oficina foi justamente orientar os outros educandos na
construção e nos modelos das pipas.
Conclusão
Com aulas mais práticas, os educandos se envolveram mais e puderam
aprimorar suas habilidades motoras finas, assim como aplicar os conceitos
matemáticos de maneira concreta. Também praticaram a solidariedade, pois
em muitos casos precisaram ajudar os colegas que apresentaram maiores
dificuldades.
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Ficou evidente que a disciplina de Educação Física pode e deve auxiliar
as demais disciplinas na apreensão do conhecimento e que aulas mais
dinâmicas e práticas incentivam os educandos a buscarem mais respostas.

Atividade 10 – Reutilização do óleo de cozinha para fabricação de sabão
líquido e em barra

Disciplinas: Biologia, Química e Língua Portuguesa
Professores: Elisabete Odila S. Portela; Pablo Auda e Eloá Vieira dos Santos

Introdução

Para tornar a aprendizagem mais significativa e aplicável ao cotidiano do
nosso educando, um dos desafios é valorizar a sustentabilidade do meio
ambiente, tendo como base o texto da Constituição Brasileira de 1988, o Artigo
225 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações” (Constituição da República Federativa do Brasil,
1988).
Segundo a Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999, artigo 2° “A
Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”.
Um dos problemas quanto ao descarte é a destinação do óleo de
cozinha, o qual traz muito prejuízo quando descartado de maneira inadequada,
devido à falta de conhecimento dos prejuízos causados pelo mesmo, ao solo e
às águas dos rios.
Foi proposta a oficina de sabão líquido reutilizando o óleo de cozinha
usado, pois o descarte inadequado de um litro de óleo pode contaminar até um
milhão de litros de água. A reciclagem do óleo usado em frituras possui
aspectos

importantes,

como:

educacionais,

culturais,

ambientais

e

socioeconômicos. Baseado nessa problemática, o presente trabalho visou na
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multiplicação deste saber, para assim sensibilizar o nosso educando sobre os
problemas causados pelo descarte incorreto do óleo, melhorar as condições e
qualidade de vida, por meio da fabricação caseira de sabão a partir de óleo
de cozinha usado.

Objetivos

- Orientar sobre o descarte do óleo de cozinha usado, pois o seu indevido
descarte causa danos ao solo, aos rios e aos lençóis freáticos;
- Promover Educação Ambiental e qualidade de vida a partir da reciclagem do
óleo de cozinha usado para fabricação de sabão caseiro;
- Favorecer a preservação do Meio Ambiente;
- Informar os riscos para a saúde humana quando do reuso do óleo na
alimentação;
- Estimular a inclusão social de jovens e adultos ao exercício da cidadania;
- Gerar uma nova alternativa de emprego e renda.

RECEITA DO SABÃO LÍQUIDO
04 litros de álcool combustível
02 litros de óleo de cozinha usado
500 g de soda cáustica
60 litros de água


Dissolver a soda com 1 litro de água num balde pequeno.



Num balde grande de plástico, misturar o álcool e o óleo de cozinha
coado.



Acrescentar ao óleo e álcool a soda dissolvida, mexendo com pá de
madeira ou cabo de vassoura. Deixar reagir até formar uma película
sobre a mistura.



Acrescentar a água até 60 litros. Pode até utilizar o tanquinho de
roupa, colocando a quantidade de água e derramar a mistura já
pronta e ligar o tanque para misturar bem o sabão.



Engarrafar em recipiente retornável, como garrafas de amaciantes.
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RECEITA DE SABÃO EM BARRA
2 litros de álcool
2 litros de água
2 kg sebo
2 litros de óleo usado de cozinha
1kg soda cáustica
Dissolver a soda em água e reservar. Derreter o sebo, misturar com o óleo,
aguardar esfriar um pouco e colocar o álcool, juntar a soda cáustica já
dissolvida, e começar a mexer até dar o ponto, colocar em caixa de papelão
forrada com saco plástico deixando esfriar e endurecer. Depois cortar em
pedaços.
Atividade 11 – Exercício físico, alimentação saudável no campo e saúde
Professora Luiza Cezar – luhc_luiza@hotmail.com
Professora Marta Matoso.
Disciplinas: Educação Física e Ciências

Introdução

A partir dos conhecimentos em sala de aula, os educandos produziram
cartazes e as pirâmides da atividade física e alimentar, para demonstrar a
importância da prática de atividade física, com a verificação do IMC (Índice de
massa corporal), e associar uma boa alimentação com produtos do campo na
disciplina de ciências para melhorar a qualidade de vida.

Desenvolvimento

Durante as aulas de Educação Física, foram desenvolvidos os
conteúdos de atividade física, exercícios físicos, doenças relacionadas ao
sedentarismo (falta de atividade física) e como avaliar o peso ideal a partir do
IMC. Enquanto nas aulas de ciências, a professora desenvolveu atividades
relacionadas a uma boa alimentação com produtos do campo.
O (IMC) Índice de Massa Corporal, apesar de ter alguns problemas
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ainda, é o método mais rápido para obter a informação se está abaixo do peso
normal, acima do peso ideal, ou obeso, adotado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade. O
IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua
altura, em que a massa está em quilogramas e a altura em metros. Os valores
de IMC são independentes de idade e sexo. Apesar disso, o IMC pode não
corresponder ao mesmo grau de gordura em diferentes populações devido às
diferentes proporções do corpo, pois não contém valores da massa magra,
gordura corporal, líquidos e estrutura óssea do avaliado. Tendo estas
informações, os educandos colocaram o estadiômetro para medir a altura das
pessoas e uma balança para conferir o peso atual das que estavam presentes
na feira. E utilizando um aplicativo baixado no tablet, puderam conferir o IMC
imediatamente.
Após a verificação do IMC, os educandos demonstravam uma forma de
reduzir ou aumentar o peso de acordo com o resultado obtido, como ter uma
boa alimentação com os alimentos produzidos no campo ou até mesmo com
alimentos industrializados, praticar exercícios físicos regularmente, mas sempre
enfatizando sobre a importância de consultar um médico, nutricionista ou
formado em educação física para que eles possam indicar a melhor dieta e
melhor tipo de atividade física.

Conclusão
A partir desta atividade interdisciplinar, os educandos obtiveram o
conhecimento de como ter uma vida saudável com produtos vindos do campo,
juntamente com a prática de atividade física e puderam perceber como se
alimentam mal e praticam pouca atividade física, sendo que, muitos deles
praticam algum exercício apenas no Colégio. Por isso, durante a feira, os
educandos buscavam incentivar as pessoas e explicavam sobre como o
sedentarismo afeta o corpo humano e traz como consequência outras doenças
que prejudicam a saúde.

57

Atividade 11 -

Construção de teodolito

DISCIPLINA: Matemática
Professores: José Renato Batista e Guiomar Dubiela Luy
Objetivo

Para demonstrar algumas aplicações práticas e cotidianas da
Trigonometria nas escolas do campo, os estudantes do 9º ano A
desenvolveram um projeto voltado para a construção de um teodolito caseiro,
objeto

utilizado

por

engenheiros,

agrimensores,

topógrafos

e

antigos

navegadores para medir distâncias inacessíveis e alturas de objetos. O projeto
orientado pelo professor José Renato Batista foi dividido em duas partes: uma
parte teórica e outra prática. A parte teórica foi o estudo sobre a história da
trigonometria, quem inventou o Teodolito, como era o primeiro objeto, a
utilização das medidas obtidas. A parte prática representou a construção do
Teodolito caseiro e o seu manuseio.
Materiais utilizados na construção do Teodolito caseiro
Um transferidor de plástico ou madeira.
Canudo transparente ou tubo de antena Cola Tachinha.
Pote redondo com tampa (copo requeijão ou iogurte ou semelhante).
Madeira ou papelão que coubesse o transferidor.
Tabela função tangente.
Arame de comprimento maior que o diâmetro do transferidor.
Montando o seu Teodolito
- Recorte o transferidor e fixe-o na madeira;
- Fure a parte superior do pote com o arame e deixe aparecendo igualmente
dos dois lados;
- Cole o pote de cabeça para baixo no meio do transferidor;
- Fixe o canudo paralelamente ao arame em cima do pote.
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Modo de uso
Posicionar o teodolito de modo que a sua base fique perpendicular ao
objeto do qual vamos medir a altura. Medimos a distância do objeto até o
teodolito com um metro. Usando um canudo, miramos o pico do objeto (o ponto
mais alto), com isso o arame marcará um ângulo no transferidor. Com esse
ângulo, usamos a trigonometria para medir a altura (tangente do ângulo é igual
ao cateto oposto – altura -, dividido pelo cateto adjacente - distância do objeto
ao teodolito.
Atividade 12 – Livro de Receitas

DISCIPLINAS: Língua Portuguesa e Química
PROFESSORES: Patrícia Gonçalves de Oliveira e Pablo Auda
Turmas: 7º B e C e 1º A

Em meados do mês de agosto de 2015, trabalhei com os estudantes
dos 7º B e 7ºC, tipologia textual e iniciei os trabalhos com Receitas Culinárias.
Depois de abordar o assunto, explicar estrutura do texto, finalidade, tivemos a
ideia, juntamente com os estudantes e coordenação pedagógica, de realizar
um trabalho prático, no qual os estudantes e seus familiares pudessem
participar ativamente do projeto.
Nasceu, então, o caderno de receitas “SABORES DO CAMPO”. Os
estudantes selecionaram em casa com as mães, avós, tias, madrinhas, receitas
típicas da região e também receitas tradicionais da família, já que temos
descendentes de italianos, ucranianos e alemães. Essas receitas foram
corrigidas e passadas para o professor Pablo Auda, que fez, juntamente com
seus estudantes do 1º A (ensino médio), a tabela nutricional das mesmas.
Vencida essa etapa, produziram um caderno decorado, para iniciarmos a
reescrita das receitas. Cada estudante transcreveu no caderno a receita
selecionada por ele, com a tabela nutricional. Os estudantes se dedicaram,
estavam empolgados e felizes por trazerem ao conhecimento da comunidade
escolar um pouco da sua cultura e tradição.
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No mês de outubro, a escola promoveu a Feira, na qual pudemos expor
nosso caderno de receitas, bem como os alimentos produzidos a partir delas,
como bolos, doces, compotas, queijos e outros, saboreados pelos visitantes.
Foi um banquete e um momento maravilhoso de aprendizado, confraternização
e partilha na escola.

Figura 12 – Capa do Livro de Receitas elaborado pelos
educandos do 7º ano

Fonte: arquivo da escola
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando

permear

as

práticas

pedagógicas

numa

abordagem

interdisciplinar, que visa ao desenvolvimento omnilateral do educando, foram
elencadas experiências pedagógicas realizadas por professores de diferentes
disciplinas, com temáticas pertinentes à realidade do entorno da escola;
contextualizando o saber popular e o saber científico, valorizando desse modo
a cultura e a identidade dos sujeitos do campo, contemplando uma troca de
saberes entre educadores e educandos.
No decorrer do processo, percebemos que construir uma escola do
campo com características próprias, passa pela superação de diferentes
projetos de sociedade; que indicam diferentes perspectivas e determinantes
sociais. Gramsci (1978) destaca que a humanidade que se reflete em cada
individualidade é expressão das múltiplas relações do indivíduo com os outros
seres humanos e com a natureza.
Nessa perspectiva, o processo pedagógico, tanto no conteúdo, no
método e na forma devem contribuir para que o educando possa superar a
fragmentação dos conteúdos, garantindo o acesso ao conhecimento, na sua
elevada universalidade; pensando a formação do humano, almejando a
construção de mudanças em qualquer que seja seu espaço de ação.
Partindo desse princípio, quando se assume a escola como espaço
amplo de formação humana, a abordagem pedagógica interdisciplinar deve ser
entendida como um movimento social e político emancipatório que orienta a
concepção dos conteúdos contemplando o que é significativo para o estudante.
O conhecimento não tem como ser produzido de forma neutra, tendo
em vista que as relações que ele tenta apreender não são neutras.
(FRIGOTTO, 2012)
Assim precisa recuperar os veios da educação dos grandes valores
humanos e sociais: emancipação, justiça, igualdade, liberdade, respeito à
diversidade, bem como reconstruir nas novas gerações o valor da utopia e do
engajamento pessoal a causas coletivas, humanas; isto inclui uma reflexão
sobre qual perfil do profissional de educação precisamos, e sobre como se faz
esta formação.
Para Arroyo (1999), cabe à escola conhecer e interpretar os processos
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educativos que acontecem fora dela, tomando por referência os saberes
acumulados pelas experiências vividas pelos povos do campo nos movimentos
sociais, nas lutas, no trabalho, na produção, na família, na vivência cotidiana,
para organizar este conhecimento e socializar o saber e a cultura
historicamente produzidos, viabilizando os instrumentos técnico-científicos
para interpretar e intervir na realidade, na produção e na sociedade.
É tarefa específica da escola ajudar a construir um ideário que orienta
a vida das pessoas, incluindo também as ferramentas culturais de uma leitura
mais precisa da realidade em que vivem. Para construir esta visão de mundo,
é necessário, em primeiro lugar, fazer o inventário das concepções que
educandos e educadores carregam em si; para que se percebam como parte
de um processo histórico, em relação ao contexto mais amplo, tanto no que se
refere à articulação campo-cidade, quanto ao processo de desenvolvimento,
de globalização, de lutas sociais, de construção de políticas públicas, de
projetos de desenvolvimento sustentável, de reflexão política e da reflexão
pedagógica sobre seu próprio processo de formação como sujeito.
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ESCOLA ITINERANTE CAMINHOS DO SABER: EDUCAÇÃO E
LUTA SOCIAL

Erika Elias do Nascimento e Jones Fernando Jeremias de Lima (contribuíram
para a construção dos relatos as professoras Joélia Cordeiro de Godói e
Poliana Helena de Oliveira)
CONTEXTUALIZAÇÃO E BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
A Escola Itinerante Caminhos do Saber é uma escola pública, localizada
no Acampamento Maila Sabrina, no município de Ortigueira-Paraná, que
atende todas as etapas da Educação Básica. Começou a ser pensada e
organizada no final de 2005, quando a comunidade acampada, juntamente com
o setor de Educação do MST, discutiu a importância de ter uma escola dentro
do acampamento.
Houve alguns fatores que influenciaram nessa tomada de decisão. O
primeiro deles foi, sem dúvida, a dificuldade de acesso dos estudantes à
escola, pois, a escola mais próxima estava localizada a cerca de 20 km do
acampamento, ou seja, as crianças percorriam 40 km diariamente, sem
mencionar as péssimas condições das estradas e dos transportes. As crianças
eram transportadas em um ônibus e em um caminhão baú, fato que parece
inimaginável: crianças dentro de um caminhão sem bancos e sem segurança.
Trata-se do descaso do poder público com a educação, principalmente, com a
educação dos filhos dos camponeses Sem Terra.
Além disso, quando chovia, muitas crianças passavam até semanas sem
ir à escola, devido às péssimas condições das estradas. Tal falta de
assiduidade resultou na reprovação da maioria dos educandos, em 2005.
Grande parte não conseguia acompanhar os conteúdos das disciplinas e
acabava não atingindo a média das notas. Devido a todas essas condições, o
desânimo começou a tomar conta do desempenho na escola, sem falar dos
preconceitos que os educandos sofriam por serem Sem Terra.
O segundo fator foi o aspecto político e pedagógico, orientado pela
pedagogia do MST. A implementação da escola itinerante dentro do
acampamento proporcionaria uma formação mais completa aos sujeitos, não
separando o político do pedagógico. Pensar a escola dentro de um
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acampamento é pensar a garantia de educação aos Sem Terrinhas, mas não
qualquer educação, mas uma educação voltada aos interesses da classe
trabalhadora.
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.

Estrutura Humana

Concomitante ao processo de construção da estrutura física da escola,
iniciaram as discussões de critérios para a inserção de educadores e
educadoras para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Um dos
aspectos discutidos com as famílias e que, sem dúvida, proporcionou certa
ansiedade na comunidade, principalmente, nos educandos, foi a tal escolha.
Foram elencados pré-requisitos, sendo eles: ser acampado, ter compromisso
com as atividades do acampamento, ter concluído ou estar cursando o Ensino
Médio e ter disponibilidade para estudar.
E ao expor tais critérios e nomear indicações, identificou-se a
necessidade de formação acadêmica do quadro de educadores, e foi naquele
período que inúmeros nomes foram indicados para inserção em cursos formais
na área de educação.
Em março de 2006, deu-se início ao primeiro ano letivo da escola,
atendendo às turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. As aulas
aconteciam nos períodos matutino e vespertino, em salas provisórias, no
barracão e nas casas, estruturas do antigo latifúndio.
Em 2008, a escola ampliou o atendimento, com turmas dos anos finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio. O coletivo de educadores que atende
estes níveis é selecionado pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS),
promovido pela SEED ou do Quadro Próprio do Magistério (QPM). Nas
primeiras seleções, a grande maioria dos educadores era de fora do
acampamento. No início, tivemos muitas dificuldades, pois, alguns educadores
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não compreendiam a nossa proposta de educação, gerando certa negação da
mesma. Alguns deles moram na própria comunidade e outros vêm das
comunidades vizinhas e também de outros municípios.
Os educadores do Ensino Pré-escolar e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, bem como a Coordenação Pedagógica, são todos moradores do
Acampamento, e contratados pelo convênio3 entre Associação de Cooperação
Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP) e Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (SEED).
Atualmente (2016), a escola tem 21 educadores, sendo que apenas sete
deles não moram no acampamento. A maioria é lotada com 20h ou 40h por
semana, ampliando assim o tempo dos educadores na escola, destes, apenas
quatro educadores trabalham em outras escolas.
Além dos educadores, temos uma coordenação pedagógica composta por
duas pessoas, mais um secretário, duas cozinheiras, uma auxiliar de serviços
gerais e um bibliotecário.
Na escola itinerante, não tem um contrato de diretor, pois a mesma é
vinculada a outro colégio, denominado Escola Base, o Colégio Estadual do
Campo Iraci Salete Strozak, que está situado em Rio Bonito do Iguaçu. Tal
nomenclatura se dá pelo fato de toda a vida funcional da escola itinerante se
vincular a esta escola. Para ser uma escola base, o colégio precisa ser mantido
pela SEED/PR e ter vínculo com algum Assentamento da Reforma Agrária,
bem como ser assim reconhecida pela SEED/PR.
A escola tem 250 educandos, distribuídos em todas as etapas da Educação
Básica, inclusive na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Estrutura Física
Não diferente das demais Escolas Itinerantes, nossa estrutura física é
limitada, a maioria dos materiais utilizados em sua construção eram do antigo
latifúndio e outros doados pela comunidade. Todo trabalho de construção e
manutenção é realizado de forma voluntária pelas famílias do acampamento, pois
o Estado não dispõe de contratação para tal trabalho. O Setor de Educação

3

Celebra-se um acordo entre governo do Paraná e ACAP (pessoa jurídica de direito privado)
anualmente. Os recursos são repassados do setor público para a Associação, destinados a pagar
os salários e direitos trabalhistas. Cabe à ACAP apresentar relatórios semestrais e finais à SEED.

66

do Acampamento organiza a divisão de tarefas a serem realizadas na escola.
Atualmente temos: sete salas de aula, uma biblioteca, uma sala dos
professores, uma secretaria, uma cozinha, um refeitório, dois banheiros e uma
quadra de areia.
Figura 13 – Pátio da escola

Fonte: arquivo da escola

INVENTÁRIO
Entendendo que a base desta nova forma escolar é a vida e que ela está
intimamente atrelada ao processo de desenvolvimento do trabalho como
método geral, a escola precisa abrir-se para a vida do entorno, pois nele
encontram-se os motivadores reais para os educandos aprenderem e daremlhe sentido no que se aprende. Compreender aspectos das relações sociais,
culturais, econômicas, de organização, de lutas, são tarefas cruciais para essa
nova relação.
Historicamente as escolas vêm perdendo sua relação com esses
aspectos, criando relações artificiais. Isto se dá devido à própria relação que o
capitalismo desenvolveu em relação à questão do trabalho como exploração, e
que de fato a criação de mecanismos artificiais torna os sujeitos alienados em
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relação às questões que estão postas no mundo atual e, principalmente, em
relação às contradições.
Logo, a escola, precisa romper com essa lógica, vinculando-se às
problemáticas do entorno e do mundo real. Mas, para isso poder ser
operacionalizado, o coletivo da escola necessita conhecer estes aspectos e
entender algumas informações necessárias para realização do planejamento
de ensino e das ações a serem realizadas na escola.
Tendo em vista esses aspectos, no início de 2014, foi elaborado o
inventário do acampamento, tendo algumas informações necessárias para a
consolidação do planejamento de ensino e das ações realizadas na escola.
Esse inventário se encontra em processo de construção permanente, e é
atualizado anualmente, configurando-se como suporte para compreensão das
porções da realidade em torno do acampamento e da escola. A proposta vem
ao encontro da realidade do educando que precisa ser desvelada e as porções
são retiradas do inventário para o processo de construção dos Complexos de
Estudo, buscando sempre aproximar a realidade dos conteúdos trabalhados,
com vistas à atribuição de significado a estes.
Muito necessitamos avançar na construção do inventário, pois, este
jamais pode tornar-se algo cristalizado, temos que alimentá-lo continuamente,
tendo também que inserir novos sujeitos em sua construção, que a princípio
ficou restrita a um número mínimo de pessoas. Isso, além de ocasionar
sobrecarga, impossibilita que o máximo de relações sociais presentes na
realidade da escola possam ser desveladas, tendo em vista que a visão de um
número reduzido de sujeitos é abordada. A descrição da realidade vai
depender das concepções, da forma como o sujeito vê o mundo e os objetos
jamais podem ser vistos como fatos isolados, precisam ser vistos no conjunto,
pois à medida que desvelamos as relações estabelecidas nele, conquistamos
sua totalidade social.
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Quadro 3 - Síntese do Inventário
LUTAS
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.

ORGANIZAÇÃO
Formas de organização no
acampamento:
Núcleos de Base; 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);
Núcleos
Setoriais
dos
educandos
(acampamento);
Conselho
de
Classe
Participativo;
Equipes de Trabalho; Reunião
de
pais/
Assembleia;
Coordenação
de
turmas
(educandos).
Fonte: arquivo da escola

TRABALHO
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
Empreitadas e mutirões
Venda da força de trabalho:
Realização
de
plantio
e
colheitas; serviços de pedreiro;
pintor e outros.
Oficina: horta
Indústria
Agentes de Saúde

Os aspectos apresentados no quadro síntese compõem a “Coluna da
Vida” materializada pelas porções da realidade que são fragmentos da
realidade, entretanto, não se compreendem como fatos isolados. São
representações a serem explicadas e problematizadas por diversas
disciplinas. (MST, 2013).
Durante a semana pedagógica de cada ano são realizados os estudos
do inventário com todos os educadores. Dessa forma, cada educador, mesmo
morando em outro espaço, fica conhecendo um pouco da realidade dos
educandos da escola, podendo assim, realizar seus planejamentos diários e
semestrais levando em conta esses aspectos.
PLANOS DE TRABALHO DOCENTE POR COMPLEXOS

O coletivo escolar encontra-se ainda em processo de entendimento e
apropriação acerca da teoria que embasa os Complexos de Estudo, com longo
caminho a ser traçado com vistas à construção do plano próprio. Há que se
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mencionar alguns dos limitantes que se inserem no processo, desde 2013
quando a proposta chegou à escola, com grupo diversificado de educadores
advindos de variadas localidades, com realidades sociais e por consequência
objetivos educativos, na maioria das vezes, distantes daqueles tidos na
proposta de educação do MST. Dessa forma, alguns podem acabar por não
dar a devida atenção aos elementos teóricos da proposta, fator essencial a sua
concretização, ou ignorar a própria orientação dada à prática pedagógica em
cada ano, seguindo com aulas fragmentadas que desconsideram um dos
elementos essenciais da proposta, que é a dimensão da vida.
Limites estes que percebemos, mas que de certo modo vem diminuindo a
cada ano, pois entendemos que há rotatividade, mas há a permanência de um
grupo. É valido ressaltar que a cada ano que se passa, mais o coletivo vem se
apropriando deste novo fazer pedagógico.
Os educadores da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio também se esforçam para desenvolver o trabalho
por Complexos, apesar de ainda não se ter um documento orientador
específico para desenvolvimento das aulas nessas turmas. Conforme já
mencionado, participam do estudo teórico e, com esse embasamento e tendo
previamente definido os elementos que vão constituir o PTD (Plano de
Trabalho Docente), trabalham em suas construções. Avançamos na construção
dos PTDs com os Anos Iniciais, padronizando uma estrutura e garantindo o
término por parte de todas as turmas, tendo em vista que a proposta é para
que sejam atualizados e ampliados a cada ano, garantindo assim o seu
avanço.
Em 2013, quando a proposta foi assumida pela escola e ainda não tinha o
Plano de Estudo como instrumento metodológico que fornecesse elementos
dos componentes curriculares, objetivos de ensino e relação com a realidade,
coube à equipe pedagógica orientar a elaboração dos PTDs e que não
restringisse a apenas um documento burocrático a ser entregue, mas um
instrumento que conduzisse à organização da escola como um todo e que
realmente tivesse sentido aos educandos e à comunidade.
Neste sentido, primeiramente foram divididos conteúdos de ensino
(tivemos como referência as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná e a

lista de conteúdos
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organizadas pelo setor de Educação do MST/PR) de cada disciplina de cada
ano em dois semestres, e os objetivos de ensino. Logo, foram levantados
elementos acerca da vida do entorno, uma coluna da vida (Ver quadro 3).
Posteriormente, cada conteúdo foi conectado a um elemento da porção da
realidade, podendo ter no máximo duas conexões. Algumas disciplinas tiveram
mais limites do que outras ao fazê-lo. Foram eliminadas as porções que não
tiveram nenhuma conexão e as que tiveram poucas foram redimensionadas
ficando em cada disciplina, três, quatro até cinco porções. Tal processo ficou a
critério de cada educador, não estabelecendo relação de uma disciplina com a
outra. E por fim, cada educador elaborava sua metodologia, critérios e
instrumentos de avaliação. Esse foi um primeiro ensaio da conexão dos
componentes curriculares com a vida.
A partir de 2014, os trabalhos de elaboração passaram a ser mais
coletivos, e com uma maior articulação, embora ainda com limites assim como
descrito no Relatório Anual da Escola Itinerante Caminhos do Saber de 2014:

O exercício do planejamento não ocorreu conforme a
proposta. Acreditamos que tal fragmentação ocorreu devido,
primeira, não compreender a lógica do plano coletivo. Por
segundo, limite de algumas disciplinas estarem em apenas um
complexo e outras em duas ou uma e de ter que esperar
“fechar” o planejamento de um complexo de um determinado
ano e ir para outro. Por exemplo, temos educadores que tem
aulas em todos os anos do Ensino Fundamental, e até com
mais de uma disciplina e outros apenas em uma turma. A
espera de um coletivo planejar e passar para outro acabou
fragmentando este exercício coletivo. Na qual estes que
esperavam, iam fazendo o seu planejamento individualmente e
depois apenas juntando. Terceira, não garantia do
planejamento coletivo nas horas atividades. Este ano
conseguimos avançar no cumprimento das horas-atividade, e
de conseguir a garantia do máximo de educadores possíveis
na escola. Porém, mesmo assim, não avançou-se no
planejamento coletivo. Não conseguiram ter a dimensão de
pensar a metodologia coletivamente. Tivemos muitos limites na
sua operacionalização, pois não foram entregues todos os
Planos de Trabalho Docente (PTD) no prazo correto (MST,
2014).

Nos anos letivos de 2015 e 2016, buscamos garantir os mesmos planos a
fim de reescrevê-los a partir das experiências dos anos anteriores. Preservar
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as atividades coletivas que deram certo, reelaborando e qualificando um único
plano.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, como não
havia plano próprio, buscou-se permanecer com as mesmas porções,
ampliando e qualificando os planos anteriores. Estabeleceu-se a seguinte
metodologia: primeiramente foram elencados os conteúdos e objetivos de cada
semestre por disciplina, buscando a conexão com as porções da realidade.
Posteriormente, indicando as porções com mais conexões e essa por sua vez
torna-se o foco a ser observado, que foi operacionalizado pelas metodologias
coletivas, tornando o trabalho interdisciplinar, organizando-o por complexos.

Quadro 4 - Estrutura adotada para os Planos do Trabalho Docente dos
educadores dos Anos Iniciais e do Ensino Médio

PLANEJAMENTO DO 2ºSEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 PARA O 4º ANO

I - ESCOLA ITINERANTE: Caminhos do Saber, Acampamento Maila Sabrina, Ortigueira/PR.
Turnos: Matutino, Vespertino e Noturno.
Níveis de Ensino: Ensino Infantil, Fundamental e Médio.
II - EDUCADORA ENVOLVIDA:
III – DETALHAMENTO:

PORÇÕES

OBJETIVOS

DA

DE ENSINO

CONTEÚDOS

METODOLOGIAS

AVALIAÇÃO

REALIDADE

IV – REFERÊNCIAS

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ano ao 9º ano), coube aos
educadores apenas elaborar as metodologias e processos avaliativos, pois,
conteúdos, objetivos, conexões com a realidade estavam organizados no
Plano de Estudos (MST, 2013), como orientação. Percebeu-se um grande
avanço semestre a semestre, havendo metodologias mais detalhadas,
ensaios de metodologias e avaliações coletivas.
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Avaliamos que há necessidade de avançar nos elementos que devem
compor nossos planos, pois, estamos deixando de descrever os objetivos
formativos e, pior que isso, por vezes não os trabalhamos durante o
processo educativo, priorizando somente os objetivos de ensino. Os
objetivos formativos estão ligados ao processo amplo de formação humana
e os de ensino descrevem o que se espera dos estudantes no decorrer dos
anos, ambos são elementos essenciais da proposta e, sem dar conta
deles, não há como incorporar por completo os aspectos do plano de
estudos.
Os PTDs dos educadores dos Anos Finais e do Ensino Médio, a partir
de 2014, foram impressos e expostos num espaço de utilização coletiva,
podendo assim haver o acompanhamento por parte de todos. Os
educandos foram convocados a ler esses planos e propor modificações.
Essa forma de apresentação possibilitou a conclusão dos planos por parte
de todos, mesmo que alguns não conseguissem cumprir com os prazos
combinados, fato que há muito se repete na escola e impõe limites.
Precisamos avançar nos PTDs, pois estes têm se restringido às
turmas, não permitindo a relação no ciclo. Com o grupo dos Anos Iniciais
ocorre o momento em que os educadores se reúnem com o objetivo de
pensar metodologias e avaliações conjuntas, projetar momentos de
reagrupamentos e de consolidação do planejamento coletivo.
EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS A PARTIR DA PROPOSTA
DOS CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA COM COMPLEXOS DE ESTUDO

Experiência 1
Experiência/atividade desenvolvida: Estudo

do solo e da alimentação

saudável.
Título: O solo e a produção de alimentos
Ano em que foi realizada: 2016
Estudantes envolvidos (anos/períodos): Educand@s do 1º ano do Ensino
Fundamental/Tarde
Educadores que coordenaram: Joélia Cordeiro de Godói
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Disciplinas envolvidas: Artes, Ciências, Português e
Matemática.
Conteúdos trabalhados: Solo e Produção de Alimentos.

Introdução
O trabalho teve como objetivo desenvolver atividades sobre a
importância de se cuidar do solo e garantir uma alimentação saudável. Desta
forma, o estudo pode contribuir com a inserção das crianças na comunidade e
na família. Por meio da experiência, os educandos puderam discutir com as
famílias os aprendizados do conteúdo e como podemos cuidar do solo,
fazendo o uso de adubos orgânicos e cultivando alimentos sem o uso de
produtos químicos. Neste sentido, o trabalho veio a contribuir na melhoria do
manejo da produção e na compreensão sobre a importância de se ter hábitos
alimentares saudáveis.
Estudar sobre os problemas do uso excessivo de agrotóxicos e produtos
químicos é uma forma de assegurar uma maior conscientização dos
educandos e a atuação sobre a realidade vivida e manter vivos os princípios
coletivos do MST.
Por meio do conhecimento, podemos melhorar nossas práticas em
relação ao modelo de produção agrícola. As crianças, por meio da vivência
com a família, têm muitos conhecimentos sobre a agricultura, produção de
alimentos e manejo do solo, porém, nem sempre se discute com elas a
agricultura no âmbito político e econômico.

Desenvolvimento
No primeiro momento foi discutido com as crianças o conceito de solo e
diversos elementos reflexivos sobre a alimentação saudável. Realizamos
estudo dos principais nutrientes que o organismo humano necessita para
manter seu bom funcionamento. Fizemos levantamento de quais alimentos
cada um produz em casa, como são produzidos. No terceiro momento,
discutimos sobre o que é uma alimentação saudável e, posteriormente, como
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podem ser produzidos os alimentos fazendo reaproveitamento de materiais
orgânicos descartados.
A cada discussão realizada foram registradas as frases ou palavras no
quadro de giz e feita a leitura coletivamente e individual. Codificamos e
decodificamos algumas palavras e, a partir delas, os educandos produziram
outras. Produzimos frases sobre a compreensão que tiveram, resolvemos
problemas matemáticos, ditado das palavras relacionadas ao solo e
confeccionamos cartazes.
Em um quinto momento realizamos uma visita à horta de uma família da
comunidade com o intuito de vivenciarmos na prática o processo de produção,
conhecer variedades de frutas e hortaliças e identificar aspectos de uso e
cuidados com o solo.
Figura 14 – Educandos conhecendo a produção em horta de família
acampada

Fonte: Arquivo da escola
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Conclusão
Essa atividade nos possibilitou ter a compreensão ainda maior da
importância do auto sustento. Estamos ocupando uma área, queremos ser
assentados, mas muitos de nós ainda não sabe produzir. Chegamos à
conclusão de que produzir nosso próprio alimento é essencial, mas não
qualquer tipo de alimento, e sim aquele que nos sustente, que contenha todos
os nutrientes que necessitamos para nos manter saudáveis, nesse sentido, a
Agroecologia se coloca como alternativa que devemos buscar dominar cada
vez mais e materializar em nossos espaços.
Experiência 2
Experiência/atividade desenvolvida: Estudo das Medidas de Massa e
Capacidade.
Título: Medidas de Massa e Capacidade em nosso
cotidiano.
Ano em que foi realizada: Segundo semestre de 2015.
Educadores que coordenaram: Poliana Helena de Oliveira
Estudantes envolvidos (anos/períodos): O trabalho foi desenvolvido no 2º ano

do Ensino Fundamental, foi realizada com 15 educandos, no período da tarde.
Disciplinas envolvidas: Matemática, Geografia, Língua Portuguesa e História.
Conteúdos trabalhados: Medidas de Massa e Capacidade, Trabalho, Ação do
Homem sobre a Natureza, Atividades Humanas, Agricultura, Comércio,
Indústria, Serviço, Profissões, Ponto de Percepção, Elementos Culturais e
Naturais.

Introdução
A atividade foi pensada no sentido de propiciar aos educandos a
reflexão sobre a alimentação que têm para se darem conta do que é essencial
à alimentação, quais nutrientes são indispensáveis para o bom funcionamento
do organismo.
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Desenvolvimento
Foram expostos diversos tipos de alimentos e objetos sobre a mesa e
solicitado aos educandos que separassem os que já estavam industrializados
dos que ainda não estavam. Foi proposto que os educandos trouxessem de
casa um tipo de alimento que sua família produz, tanto na horta como na roça
(plantio). Utilizamos alimentos industrializados da cozinha da escola e também
de casa. Após, discutimos sobre a importância de utilizar alimentos produzidos
no campo, mas serem saudáveis, produzidos agroecologicamente. Ocorreu a
explicação sobre as medidas de massa e capacidade, utilizando o livro didático
“Porta Aberta” como suporte.
Houve trabalho sobre a balança, iniciando pelo questionamento se já
haviam ou não utilizado. Após os questionamentos foi explicado como ela deve
ser usada. Pesamos os alimentos e os valores foram registrados.
Em outro momento assistimos ao documentário “O Veneno está na
Mesa 1”. Foi aberto espaço para debates, questionamentos e, na sequência,
produzido um texto no qual se destacou a importância do não uso de
agrotóxico em nossas vidas, com base nos debates e no documentário.
Realizamos uma visita pelo acampamento para observar as hortas existentes,
como são cuidadas e quais alimentos estão sendo produzidos. Produzimos um
jogo de tabuleiro (trilha) e jogamos com grãos de milho e de feijão.

Conclusão
Um dos maiores limites na realização dessa experiência foi na
diferenciação das unidades de medidas. Na socialização dos alimentos
industrializados e dos produzidos e comercializados no acampamento, os
educandos tiveram bastante facilidade em expor suas ideias e sugestões para
o consumo. Tiveram bastante avanço, sendo o mesmo por ter trazido objetos,
alimentos e por ter conduzido a aula juntamente com a educadora, resolvendo
e questionando sobre vários aspectos. Muito dos educandos que tiveram mais
facilidade ajudaram os demais na sua auto-organização, escrita, realização dos
cálculos e leitura. Expuseram suas opiniões sobre a alimentação saudável,
houve uma boa troca de ideias e rendimento na escrita. Após o
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desenvolvimento da aula, os educandos traziam exemplos de coisas que
mediram em casa com seus pais.

Experiência 3
Experiência/atividade desenvolvida: Apresentações de atividades diversas,
resultantes do trabalho com os Complexos de Estudo.
Título: 2ª Mostra de Trabalhos da Escola itinerante Caminhos do Saber e 2ª
Edição do Livro Escrevedores da Liberdade.
Ano em que foi realizada: 2015
Educadores que coordenaram: Erika Elias do Nascimento e Jones Fernando
Jeremias de Lima
Estudantes envolvidos (anos/períodos): todos os sujeitos do coletivo escolar
da Escola Itinerante Caminhos do Saber.
Disciplinas envolvidas: todas as disciplinas.
Conteúdos trabalhados: Produção textual e artística, Escrita, Leitura, Solos,
Recuperação de fontes, Plantas, Animais, Clima, Vegetação, Hidrografia, Ação
do homem sobre a natureza, Energia Solar, Histórico da Escola Itinerante
Caminhos do Saber e Razão e Proporção.

Introdução
A Mostra de Trabalhos se faz necessária pela possibilidade que oferece
de socialização de experiências diversas desenvolvidas na escola para a
comunidade, colocando todos do coletivo escolar em movimento, pois, para ser
possível que algo seja mostrado, há que se ter planejamento, organização. A
atividade nos coloca também a renovar, constantemente, o desafio de
materialização da proposta dos Complexos, pois, para ser possível socializar
uma experiência, há que inicialmente vivenciá-la.
Desenvolvimento
Já na formação pedagógica, realizada no ano de 2015, foi levantada a
necessidade de realização de uma nova Mostra de Trabalhos com a segunda
edição do livro da escola. Tendo todos concordado com a importância desse
momento formativo, encaminhamos e dividimos tarefas, estipulando datas para
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que cada uma delas pudesse ser cumprida. A primeira delas dizia respeito às
produções textuais para o livro, pois, tiramos por objetivo que todos os
educandos da escola tivessem, minimamente, uma produção textual. Os textos
eram para ser de temas livres, mostrando a escrita de cada educando, mas ao
mesmo tempo com intervenção responsável do educador, sabendo de que se
tratava de material a ser publicado.
Para a escrita desses textos foi acordado entre os educadores que os
temas deveriam ser variados e as tipologias também. O mínimo que o
educando poderia produzir era um texto, mas poderia se sentir à vontade para
escrever quantos quisesse. Essa escrita não poderia ser um mero momento
mecânico de escrita, deveria ser momento formativo, dos educandos também
poderem desenvolverem sua escrita e leitura. Os educadores necessitavam
fazer a reestruturação dos textos, corrigindo na presença dos educandos e
fazendo com que todos avançassem, independentemente do nível de
apropriação da escrita em que estivessem. O momento de escrita de texto para
o livro era para ser utilizado como incentivo, ânimo para a escrita, pois, após
serem publicados, todos da comunidade poderiam ler, fazendo com que não se
configurasse como escrita morta. Em 2014, já havíamos produzido o primeiro
livro de textos. As duas edições do livro Escrevedores da Liberdade estão
ilustradas a seguir.
Figura 15 – Capas dos livros Escrevedores da Liberdade I e II

Fonte: arquivo da escola
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Após essa primeira parte realizada pela escola, os textos foram enviados
para a professora Marlene Lucia Siebert Sapelli. Nesse processo, várias falhas
nos textos foram encontradas e novamente devolvidos para que os sujeitos
escritores na escola pudessem reconstruí-los e mandá-los para a publicação
com a máxima qualidade.
É importante ressaltar que todo o processo inicial de discussão para a
Mostra, seu desenvolvimento nas mais distintas fases até sua realização na
escola, contou com a contribuição da professora Marlene Lúcia Siebert Sapelli,
dialogando diretamente com a coordenação da escola, guiando as ações e
encaminhando distintas tarefas, não somente da mostra, mas de todas as
atividades desenvolvidas no projeto.
Também articulamos a produção de desenhos para um ser escolhido e
compor a capa de nosso livro. Todos os educandos participaram desse
processo e critérios foram anteriormente levantados para uma escolha que
efetivamente representasse aquilo que o coletivo da escola avaliava ser
importante.
Cada turma dos Anos Finais e Ensino Médio escolheu uma atividade das
aulas que gostariam de socializar com a comunidade e começou a trabalhar
para apresentá-la da melhor forma possível. Os Anos Iniciais também
organizaram uma série de atividades para expor. Houve diversos momentos de
trabalho do coletivo envolvido na escola para preparar esse momento.
No momento de realização, cada turma organizou seu espaço e as
explicações que ia fornecer. A turma do 6° ano desenvolveu trabalho sobre
aquecedor solar feito com materiais alternativos e de baixo custo, com objetivo
de implantar posteriormente um desses na escola. A turma do 7º ano construiu
a maquete da escola e recuperou seu histórico de construção, relembrando
elementos centrais desde a estruturação inicial da escola até características e
principais limitações que tem atualmente. A turma do 1º ano do Ensino Médio
construiu uma colorteca e desenvolveu apresentação sobre solos, falando dos
principais tipos existentes no acampamento e trazendo as principais
características de cada tipo desses. Os educandos do 2º ano do Médio
mapearam as principais plantas medicinais existentes no acampamento e as
principais formas de como são utilizadas pelas pessoas além de alertarem
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sobre o seu uso correto. Os educandos do 3º ano socializaram a experiência
que desenvolveram sobre a recuperação de minas no acampamento, trazendo
presente a forma como esse processo deve ser desenvolvido a fim de que
outros possam se apropriar dele e implantar.
Figura 16 - Participantes da Mostra de Trabalhos da escola prestigiando
as distintas exposições

Fonte: Arquivo da Escola

As turmas dos Anos Iniciais produziram uma série de materiais para
expor. A educação Infantil de 4 anos construiu vários tipos de brinquedos com
materiais recicláveis, mostrando possibilidades, sem custo, de divertir e
desenvolver as crianças e expuseram produções dos educandos que
evidenciaram distintas fases de seu desenvolvimento. A educação infantil de 5
anos construiu e expôs quebra-cabeça de animais, ensinando a montá-los. O
1º ano fez artesanatos em Argila e produções textuais e artísticas sobre a
alimentação saudável. O 2º e 3º anos construíram artesanatos com materiais
recicláveis e fizeram apresentação de poemas e músicas, o 4º ano também fez
produções de artesanatos com materiais recicláveis e o 5º ano produziu textos
e apresentou uma série de poemas.
Concomitante a isso, também realizamos a inauguração da biblioteca
Alcides Laércio Moreira na escola, com o posicionamento da placa e do
banner, confeccionados para homenagear esse senhor que faleceu no
acampamento, mas, que manteve sua história viva pelo exemplo de leitor e
escrevedor que foi. O nome da biblioteca foi levantado pelo Núcleo Setorial de
Comunicação e perpassou todas as instâncias da escola.
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Figura 17 - Inauguração da biblioteca Alcides Laércio Moreira, com a
fixação da placa e do banner

Fonte: Arquivo da Escola.

Conclusão

Momentos como este necessitam se tornar práticas efetivas da escola,
acontecendo todos os anos e, se possível, mais vezes. É momento de mostrar
para a comunidade tudo de importante que a escola tem feito, de trazer
conhecimentos para que todos possam se desenvolver.

Experiência 4
Experiência/atividade desenvolvida: Estudo da teoria que embasa a
Agroecologia, produção de materiais escritos e intervenção prática na horta
Mandala da escola.
Título: A construção da Horta Mandala
Ano em que foi realizada: 2015
Educadores que coordenaram: Erika Elias do Nascimento, Milton Antunes e
Talita Ferreira Pinto.
Estudantes envolvidos (anos/períodos): educandos do Núcleo Setorial
Semeadores da Agroecologia do período da manhã e estudantes do projeto de
Agroecologia da escola.
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Disciplinas envolvidas: Ciências, Biologia, Química, Matemática, Geografia
Conteúdos trabalhados: Fotossíntese, Espaço Geográfico, Clima, Vegetação,
Hidrografia, Medidas de Massa, Comprimento, Volume, Medidas Agrárias,
Sistemas

Agroflorestais,

Relações

Econômicas,

Sociais

e

Políticas,

Agroecologia, Solo, Sistemas de Produção e Sistemas Econômicos.
Introdução

Conhecer e vivenciar a Agroecologia tem se tornado uma necessidade
cada vez maior em nosso acampamento. As famílias têm se deparado com as
severas consequências do agronegócio na prática e percebido que esse
modelo é insustentável e jamais dará conta da demanda dos pequenos
produtores. Há que se pensar, dominar e efetivar um novo modo, não apenas
de produção, mas de vida, que respeite as relações da natureza e, com ela, as
relações entre os seres humanos, sejam elas políticas, econômicas ou sociais.
Nesse sentido, nos propomos efetivar práticas agroecológicas na escola, para
não apenas debater a importância da agroecologia e das melhores
possibilidades de vida que ela oferece, mas mostrar na prática que é possível
de ser feita.

Desenvolvimento

A parte inicial para a construção da Horta Mandala foi a escolha do
espaço em que esta seria implantada. É importante ressaltar que o solo no
entorno da escola se encontra seriamente compactado, com pouquíssima
disponibilidade de nutrientes, carente de matéria orgânica, sem cobertura
vegetal, com pouquíssima umidade. As ações agroecológicas já iniciaram
nesse sentido, pois não havia como implantar uma horta diante das condições
oferecidas. Foram feitas ações para descompactação do solo, reposição da
matéria orgânica e cobertura vegetal. Após algum tempo, o espaço circular
onde seria a horta foi delimitado com telhas.
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Figura 18 - Fotos da Horta Mandala. A primeira mostra o processo inicial
de estruturação da horta e a segunda alguns processos desenvolvidos
para a recuperação do solo

Fonte: Arquivo da Escola

O processo de recuperação do solo seguiu e, para isto, foram utilizadas
técnicas como compostagem, cobertura vegetal, inserção de esterco de gado e
irrigação constante. Com esses processos, logo notamos a diferença na cor do
solo e a presença de diversos tipos de seres vivos, fato que nos faz reafirmar a
importância de reestabelecer as relações que a própria natureza desenvolve.
O fruto dessas práticas na horta já tem chegado até a escola na forma
de plantas saudáveis que são inseridas no lanche para alimentação e na
visualização dos distintos sujeitos dos resultados que podem ser obtidos pela
inserção de práticas agroecológicas, ou seja, estes podem reproduzir as ações
nas localidades que vivem.
O núcleo setorial Semeadores da Agroecologia tem participado desde o
início nas atividades práticas na horta e, para além disso, desenvolve estudo
teórico da Agroecologia pela mediação dos educadores que acompanham o
núcleo, a fim de se apropriar de elementos que guiem a prática e ainda produz
cartazes, panfletos e textos científicos diversos para que integrantes de outros
núcleos da escola também possam se apropriar dos elementos.
Os conteúdos escolares diversos são trabalhados pelos educadores do
núcleo na medida em que a materialidade demanda, isto é, na prática
desenvolvida na horta há uma série de fatores que necessitam ser
compreendidos e à medida que os questionamentos, indagações são feitas, os
conhecimentos científicos são trazidos. Aquilo que não pode ser respondido no
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momento da prática se torna objeto de pesquisa do grupo envolvido que tem a
tarefa de trazer os resultados obtidos para o conjunto.
Conclusão
A prática da Horta Mandala necessita ser permanente na escola e se
disseminar pelos mais diversos espaços no acampamento e, porque não, fora
dele. É ainda uma prática isolada no contexto escolar, mas já tem se
configurado como semente para estimular a germinação de várias outras
práticas, pelos resultados positivos obtidos. Esses resultados se referem não
apenas à necessidade biológica imediata sanada, que é a inserção de
alimentos saudáveis na merenda escolar, mas a um novo modo de vida que
está sendo aos poucos implantado, se tornando parte de nossas vidas: a
Agroecologia. Por enquanto, uma única prática, mas que tem causado
inquietações, reflexões, tem trazido uma outra forma de produzir e se
relacionar com a natureza, forma essa em consonância com as necessidades e
condições, não somente dos camponeses, mas da classe trabalhadora de
forma geral.

Figura 19 - Produção na Horta Mandala, possível após o processo de
recuperação do solo

Fonte: Arquivo da Escola.
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Experiência 5
Experiência/atividade desenvolvida: diversas práticas de autosserviço que
tem melhorado cada dia mais a vivência no espaço escolar.
Título: A auto-organização dos estudantes em Núcleos Setoriais
Ano em que foi realizada: 2015
Educadores que coordenaram: Erika Elias do Nascimento, Jones Fernando
Jeremias de Lima e demais educadores acompanhantes dos Núcleos Setoriais.
Estudantes envolvidos (anos/períodos): todos os estudantes da Escola
Itinerante Caminhos do Saber.
Disciplinas envolvidas: Todas as disciplinas
Conteúdos trabalhados: é possível estabelecer relação com a maioria dos
conteúdos escolares na execução das atividades dos Núcleos Setoriais.
Introdução
Pensar o ser humano enquanto ser completo, dotado de dimensões,
exige de nós, não apenas desenvolver práticas pedagógicas voltadas à
dimensão cognitiva, mas ações que visem o desenvolvimento completo do ser.
Nesse sentido, a Escola Itinerante Caminhos do Saber pensa e materializa os
Núcleos Setoriais que são espaços da vivência do trabalho, da autoorganização e também de apropriação de conhecimento científico. É
importante deixar bem claro que esse trabalho não é o mesmo impregnado na
sociedade capitalista, explorador, alienador, mas aquele capaz de desenvolver
o ser humano e suas mais diversas dimensões, consideramos o trabalho como
princípio educativo e por ele pretendemos formar Lutadores e Construtores da
Sociedade, seres humanos livres, completos, altamente desenvolvidos e
capazes de lutar pela transformação da nossa sociedade e construir uma nova
baseada em outros princípios e objetivos totalmente voltados à classe
trabalhadora e construídos por ela.
Desenvolvimento
Para ser possível a materialização dos Núcleos Setoriais, foi necessário
que ampliássemos nossa carga horária semanal de 5 horas/aula para 6

86

horas/aula, indo de 25 horas/aula para 30 horas/aula semanais. Cabe ressaltar
que os educadores atuam voluntariamente nessas aulas, acompanhando o
núcleo. Com a inserção desta sexta aula, conseguimos mais cinco aulas na
semana para desenvolver outros Tempos Educativos para além do Tempo
Aula. Em três destas aulas são desenvolvidos os Núcleos Setoriais e as outras
duas são para o Tempo Leitura.
Os núcleos implementados na escola são: Agropecuária, Apoio ao
Ensino, Bem-Estar e Saúde, Comunicação, Embelezamento, Finança e
Estrutura e Memória. Cada um destes tem tarefas distintas na escola e fora
dela e precisa realizá-las, pois sua não execução pode implicar em prejuízos
para toda coletividade. As atividades dos Núcleos Setoriais são realizadas em

caráter de reagrupamento, envolvendo educandos de diferentes idades e
ciclos.
Nessas três aulas, os integrantes têm autonomia para se organizarem,
mas de forma que garantam as tarefas do núcleo que são a realização do
autosserviço e a coordenação, num dia da semana, do Tempo Formatura, no
qual precisam também trazer a vivência da mística. Durante o momento
reservado para o núcleo, os integrantes avaliam de forma geral a prática do
trabalho e se estão ou não alcançando seus objetivos maiores, de formação
humana libertadora e, de forma individual, cada um que integra o núcleo. São
também passados os informes da semana e discutidos pontos diversos que
avaliam serem necessários para melhor andamento das atividades.
Cada núcleo tem uma coordenação, composta por um menino e uma
menina que, juntamente com o professor acompanhante, participam da
Comissão Executiva da Assembleia, uma das instâncias máximas da escola, a
coordenação geral da escola. Nessa instância, são levados os informes,
avaliações e pontos levantados nos núcleos e encaminhadas as mais diversas
situações.
Cada núcleo desenvolve distintas formas de autosserviço. No Núcleo
Setorial de Memória, são constituídos registros digitais de fotografias, que são
organizadas e arquivadas no computador da escola. Essas fotos são tiradas
pelos próprios educandos que têm a tarefa de zelar pela câmera da escola e,
de

forma

espontânea,

registrar

as

diferentes

atividades

formativas
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desenvolvidas. Além disso, são feitos registros diários em caderno próprio dos
acontecimentos principais da escola e seu entorno. Os educandos se
organizam e dividem tarefas para que, em todos os dias e períodos, tenham
representantes fazendo o registro no caderno. Para isso, observam os
diferentes Tempos Educativos e espaços na escola e dialogam com os sujeitos
envolvidos. Outra tarefa que assumem é a apresentação sintetizada dos
principais momentos formativos do ano letivo na formatura da escola, preparam
slides com fotos e descrições e exibem.
No Núcleo da Finança, são realizados mapeamentos dos mais diversos
tipos de materiais e estruturas da escola. Fazem a contagem dos materiais e,
na indisponibilidade de algum deles, são responsáveis por buscá-los, devolvêlos à escola. Promovem rifas e outras promoções para auxiliar na arrecadação
de recursos para a escola.
O Núcleo Setorial de Bem-Estar e Saúde tem contribuído com a
conscientização dos diversos sujeitos dos cuidados essenciais com a saúde
por meio da produção de cartazes e impressão de informações que são fixadas
no mural da escola. Fazem intervenções constantes na cozinha, auxiliando as
cozinheiras na elaboração do cardápio e cuidando da validade dos alimentos
da merenda escolar. São eles que auxiliam na coleta dos alimentos da horta e
transporte até a cozinha. Os participantes se dividem em equipes para auxiliar
as cozinheiras no preparo dos alimentos e, ao servir, também ajudam a lavar a
louça e limpar o espaço. Cabe ressaltar que desenvolvem essas atividades no
contra turno e, no turno de estudo, coletam o lixo deixado nos arredores da
escola e cuidam para mapear quem tem essa atitude indevida e irresponsável,
no sentido de que não basta apenas coletar o lixo, há que se criar mecanismos
para que ele não seja descartado em local indevido. Distribuem lixeiras nos
diversos espaços e avaliam os arredores da escola de forma geral para
perceber situações que podem colocar em risco a saúde de quem ali frequenta.
O Núcleo Setorial de Agropecuária tem desenvolvido práticas de
recuperação do solo do entorno da escola e dos canteiros de flores e de
temperos. Há tempos se plantavam nesses espaços, mas não havia
desenvolvimento e logo as plantas morriam, daí partiu a necessidade de
recuperar os solos desses espaços, torná-los mais férteis, com maior
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disponibilidade de nutrientes, maior umidade. Há também trabalho na Horta
Mandala da escola e na Agrofloresta que está em processo de construção.
O Núcleo Setorial de Embelezamento tem pensado a identificação dos
diferentes espaços da escola com bandeiras do MST, elemento de nossa
identidade Sem Terra, fixando-as em diferentes espaços. Assumem a tarefa de
plantar flores e outras plantas ornamentais em diversos espaços. Tem
realizado a tarefa de intervir no embelezamento das salas de aula, dando
sugestões para tornar o espaço mais bonito e educativo. Construíram com
pneus e enfeitaram canteiros na frente da escola.
Já o Núcleo Setorial de Comunicação organiza, ornamenta e alimenta o
mural da escola com as mais diversas informações. Elaboram, imprimem e
distribuem o jornal da escola, “Informativo Maila Sabrina”, com informações
diversas das atividades da escola, receitas típicas da comunidade, entrevistas,
exposição de atividades dos educandos, entre outras seções. Também são
responsáveis pela realização do Cinema da Terra, que ocorre aos domingos à
noite.
O Núcleo Setorial de Apoio ao Ensino tem interferido na formação de
ambientes educativos nas salas de aula, tanto com sugestões como com a
prática, fazendo junto com os educadores aquilo que apontam ser importante.
Atuam também na biblioteca da escola, organizando e classificando os livros e
demais materiais. Conseguiram concluir a catalogação das prateleiras e ter um
controle maior sobre o empréstimo de livros. Organizam-se em equipes e
responsabilizam-se pelo cuidado com a biblioteca nos diversos períodos de
funcionamento da escola.

Conclusão

As atividades no Núcleo Setorial têm contribuído significativamente na
formação dos educandos, trabalhando dimensões distintas da vida humana
que o dia-a-dia escolar, restrito ao Tempo Aula, não dá conta de desenvolver.
Há a necessidade de se seguir na execução desse Tempo Educativo,
ampliando

as

avaliações,

reflexões

das

práticas

desenvolvidas

nele,

reprojetando as ações e persistindo na realização do trabalho.
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Experiência 6
Experiência/atividade desenvolvida: Produção de texto – Caderno de
Reflexão Escrita
Título: Tempo Reflexão Escrita
Ano em que foi realizada: 2015
Educadores que coordenaram: Equipe Pedagógica e educadores da Área de
Linguagens
Estudantes envolvidos (anos/períodos): educandos do 3º, 4º e 5º anos do
Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da
Escola Itinerante Caminhos do Saber.
Disciplinas envolvidas: Todas as disciplinas
Conteúdos trabalhados: Produção de texto

Introdução

Entendendo que a reflexão do nosso cotidiano é de suma importância
para avaliar nossas ações, e que é um momento de sistematização e
organização do nosso pensamento acerca da vida individual e coletiva, faz-se
necessário refletir e registrar sistematicamente, de acordo com cada faixa
etária, aquilo que é fundamental para análise da conjuntura e para
redimensionar nossas ações cotidianas. Neste sentido, ordinariamente duas
vezes por semana, cada educando registra em seu caderno as reflexões que
elegem como importantes.

Desenvolvimento

Ordinariamente, às terças e quintas, cada educando da escola registra
no seu caderno de Reflexão Escrita produções acerca da atualidade ou das
suas ações, tanto de caráter individual quanto coletivas. É um tempo educativo
que tem a duração de 20 minutos sempre aplicados pelo professor da última
aula.
Cada educando recebeu no início do ano um caderno, o qual encapou e
enfeitou de acordo com sua criatividade. Este caderno fica arquivado na escola
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e é entregue apenas no momento da sistematização da reflexão. As escritas
são acompanhadas pelo educador regente (Anos Iniciais) e pelos educadores
de linguagem.
Conclusão
Tal tempo foi fundamental para as reflexões das ações de cada um e,
principalmente, das questões políticas da atual conjuntura. Muitos educandos
avançaram no processo de reflexão e sistematização. O momento em que os
educadores da área de linguagens registravam nos cadernos despertava nos
educandos um grande anseio para saber o que o professor registrou.
Infelizmente não se cumpriu o cronograma conforme a proposta, pois em
alguns dias não foram registradas as reflexões.
Experiência 7
Experiência/atividade desenvolvida: Produção de texto
Título: Tempo Produção de Textos
Ano em que foi realizada: 2016
Educadores que coordenaram: Equipe Pedagógica
Estudantes envolvidos (anos/períodos): educandos dos Anos Finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio da Escola Itinerante Caminhos do Saber.
Disciplinas envolvidas: Todas as disciplinas precisam se articular para
desenvolver a produção de texto e com ela ampliar a apropriação da escrita
dos educandos.
Conteúdos trabalhados: Produção de texto

Introdução
A produção escrita é fundamental para o desenvolvimento e está
intimamente atrelada ao processo de interação humana, portanto, se faz
necessário potencializar está dimensão. Neste sentido, a coordenação
pedagógica criou um tempo denominado Tempo Produção Textual, que ocorre
ordinariamente em um cronograma fixo entre as aulas e coordenado pela
equipe pedagógica.
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Desenvolvimento
Semanalmente, cada educando produz um texto que, posteriormente, é
colocado em movimento para leitura, seja ele em murais ou na biblioteca da
escola. A equipe pedagógica, em seu planejamento, elenca as tipologias e
gêneros textuais, discute as características de cada um e, posteriormente,
propõe a sua elaboração individual. Este tempo tem a duração de 2 horas/aula
em um cronograma fixo. Foram produzidos: poemas, história em quadrinhos,
fábulas, charges, notícias e reportagens, carta, manifesto, paródias, textos
dissertativos e literatura de cordel.

Conclusão
Tal atividade culminou na reflexão da importância de promover a
produção textual das mais variadas tipologias. Identificamos que muitos
educandos não compreenderam as características que compõe cada uma
delas. Muitos educandos ficaram receosos, pois tinham vergonha que outras
pessoas viesse a ler seus textos. No entanto, outros compreenderam que seus
textos realmente cumpririam sua função social, por sua vez, realizaram a
atividade com imensa satisfação.

Experiência 8
Experiência/atividade desenvolvida: Estudos, diálogos e produções escritas
diversas.
Título: Formação com os educadores da Escola Itinerante Caminhos do Saber
Ano em que foi realizada: 2015
Educadores que coordenaram: Marlene Lucia Siebert Sapelli e Marcos Gehrke

Estudantes envolvidos (anos/períodos): todos os educandos da Escola
Itinerante Caminhos do Saber
Disciplinas envolvidas: todas as disciplinas
Conteúdos trabalhados: houve trabalho com os conteúdos na medida em que
os planejamentos foram reestruturados.
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Introdução
A sociedade atual, da forma como hegemonicamente se encontra
estruturada, nos moldes do capitalismo, exige de nós educadores persistência
contínua, pois, a tendência, devido à ação violenta desse modo de produção, é
que nos acomodemos diante das dificuldades, não reprojetemos diante das
limitações, barreiras. Nesse sentido, processos de movimentação da escola
necessitam ser realizados. Um desses processos é a formação continuada dos
educadores para não corrermos o risco que caiam no mecanicismo, no
desenvolvimento de práticas vazias que em nada contribuam na formação
integral dos educandos. Em nossa escola isso vem sendo desencadeado e
desde já avaliamos a necessidade de continuidade desse processo, pois tem
nos feito avançar significativamente no processo educativo.
Desenvolvimento

O grupo da UNICENTRO envolvido no desenvolvimento do Projeto
Novos Talentos na Escola Itinerante Caminhos do Saber contribuiu
efetivamente com a ampliação das práticas educativas. Percebemos uma
grande preocupação em desenvolver os mais diversos Tempos Educativos da
escola, envolvendo profissionais das distintas áreas para trabalharem oficinas e
trazendo materiais para suprir as maiores carências da escola.
Foram realizadas várias formações

procurando, predominantemente

intervir nas ações ainda durante a semana pedagógica, aproveitando um
momento que a escola já reserva para se reorganizar e seguir com o trabalho
pedagógico. Nesses momentos, era inicialmente realizada avaliação geral da
escola, para refletirmos sobre nossas ações, reprojetar e seguir na prática com
novas estratégias. Posteriormente, desenvolvíamos estudo teórico de diversos
textos que embasam nossa proposta de educação, tratando questões da
Educação do Campo, da questão fundiária no Brasil dentre outras temáticas
essenciais. Lembrando que essas apropriações de teorias não se davam de
forma solta, mecânica, pois metodologias diversas eram utilizadas para
garantir a apropriação do público envolvido, com leituras coletivas, diálogos,
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identificação de elementos no texto para posteriormente socializar, dentre
outras.
Havia também momento dos educadores socializarem as principais
limitações da escola, sugerindo soluções em que a Universidade pudesse
intervir como compras de materiais ou outros temas que necessitavam ser
trabalhados. A cada vinda, eram firmados combinados a serem cobrados no
próximo encontro, tanto do coletivo da escola como do grupo envolvido no
projeto.
Foi nesses momentos de avaliação, combinados, encaminhamentos que
surgiu a necessidade de organizar a Mostra da escola, que já foi relatada neste
texto, pois muita coisa era produzida, mas nem sempre a comunidade ficava
inteirada dessas ações e também do livro Escrevedores da Liberdade, que se
tornou parte definitiva das ações anuais da escola, adentrando o plano de ação
no início do ano e sendo realizado em todos os anos seguintes.
O planejamento e plano de ensino na escola tiveram um ganho
surpreendente após a intervenção do projeto, os educadores passaram a
compreender melhor a forma como necessitam ser feitos. Antes de ir à prática
e reestruturar os planos que já haviam sido produzidos, a proposta de ensino
por Complexos de Estudos era retomada e estudada minuciosamente,
exemplos de planos eram construídos pelos coordenadores do projeto e
apresentados, exercícios coletivos de construção de planos por Complexos de
Estudos eram feitos e todo o processo de reconstrução dos planos era
acompanhado pelos coordenadores, sendo que, posterior ao término da
formação, os educadores enviavam os planos por e-mail e com o retorno iam
inserindo as novas orientações.
É importante ressaltar que, com o avanço notável nos planos de
ensino, a escola passou a contribuir com as demais escolas nos momentos de
formação do conjunto das Escolas Itinerantes do Paraná, socializando os
planos e o seu processo de construção e outras ações da escola. Nesses
encontros, são trabalhadas análises de conjuntura da sociedade, da educação,
são retomados elementos teóricos da proposta de educação do MST,
desenvolvendo trabalhos intensos sobre os Complexos de Estudo e demais
elementos da proposta. Há momentos de apropriação da teoria e outros de
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vivência prática dos elementos estudados, pensando e reestruturando os
diversos momentos, espaços e tempos da escola.
Lembrando também que, por meio do projeto Redes de Saberes
Ambientais para a Formação de Educadores e Desenvolvimento da Cultura
Científica na região Centro-Sul do Paraná, vinculado ao Programa Novos
Talentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
– CAPES, realizado pela Universidade Estadual do Centro Oeste, em parceria
com as escolas dos respectivos Núcleos Regionais de Educação do Paraná, foi
possível a realização de mais um momento formativo, este uma viagem a São
Paulo com resultados positivos na formação dos educadores envolvidos.
No sentido de qualificar as ações e inserir os educadores em atividades
formativas distintas e que nem sempre são acessíveis à classe trabalhadora,
possibilitando que ampliem sua cultura e possam trocar conhecimentos com os
demais sujeitos inseridos nos diferentes espaços, alguns participaram de uma
viagem a São Paulo entre os dias 28 e 30 de julho de 2016. Foram visitados o
Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Rosignol Franciosi, localizado no
distrito de Lerroville, em Londrina-PR, o Museu da Imigração do Estado de São
Paulo, o Centro Histórico e Pateo do Collegio, o Memorial da América Latina, o
Teatro Municipal: Espetáculo da Orquestra Sinfônica, o Zoológico Municipal de
São Paulo e o Mercado Municipal.

Conclusão

Ressaltamos a necessidade de seguir no processo de formação com os
educadores e ampliar para todo conjunto da escola. Alguns dos avanços
obtidos foram descritos no desenvolvimento do texto, mas cabe revalidar a
ampliação que os educadores tiveram em sua formação, não somente para
trabalhos na escola, mas como seres humanos pela possibilidade de estar em
espaços culturais, talvez não acessáveis por outros meios que não o projeto.
Experiência 9
Experiência/atividade desenvolvida: prática de proteção de minas, estudos
teóricos diversos, produção de materiais escritos, diálogos com a comunidade
e representações do município.
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Título: Proteção de minas no Acampamento Maila Sabrina
Ano em que foi realizada: 2015 e 2016
Educadores que coordenaram: Marli Aparecida Trizotti Poli
Estudantes envolvidos (anos/períodos): Mayara, Alisson, Andrei, Elisa,
Leandro, Marcelo, Mariluz, Misael, Osmar, Sivanir e Wagner.
Disciplinas envolvidas: Biologia e Química
Conteúdos

trabalhados:

Conceitos

Básicos

de

Ecologia,

Interações

Ecológicas, Ciclos Biogeoquímicos, Problemas Ambientais, Classificação das
Substâncias e Propriedades Físico-Químicas das Substâncias.
Introdução

O objetivo que nos guiou nessa prática foi efetivar trabalho que
extrapolasse os muros da escola, adentrando a vida das famílias no
acampamento, trabalho educativo e que não tivesse melhorias apenas na
escola, mas que pudesse contribuir e tornar-se socialmente necessário e
pedagogicamente valioso para todos os envolvidos.
O problema com a água é apenas uma das grandes problemáticas que o
acampamento tem vivenciado e que há tempos tem se percebido os sérios
riscos que corremos, porém, sem iniciativas para transformação. Esperamos
que esta prática seja um incentivo inicial no despertar de muitas outras que
possam somar para tornar nossa vida cada vez melhor, mais saudável.
Desenvolvimento
A necessidade de proteção das nascentes começou em diálogo, ainda
durante a semana pedagógica, entre os educadores e a coordenação do
Projeto Novos Talentos, no sentido de ser uma prática que poderia trazer para
o conjunto da escola a vivência do trabalho socialmente necessário. Nesse
momento, a educadora de Biologia do 3º ano do Ensino Médio desenvolvia
com a turma o estudo da Ecologia e essa prática poderia perfeitamente se
amarrar aos conteúdos que já vinham sendo tratados. Essa proposta foi levada
até os educandos e, então, firmaram a possibilidade de intervenção numa das
nascentes do acampamento.
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Algumas representações da prefeitura de Ortigueira vieram até o
acampamento conversar com as famílias e os educandos aproveitaram esse
momento para ver possibilidade de auxílio no desenvolvimento do projeto. Ali
mesmo acertaram com um grupo que faz intervenções desse tipo para que
viessem mostrar na prática a proteção de nascentes.
Em sala de aula, tendo feito o estudo dos conceitos centrais de ecologia,
passaram a estudar a forma como a proteção de nascentes deveria ser feita,
procedimentos, materiais necessários. Houve também estudo das plantas
nativas da região para poder recuperar a mata ciliar no entorno das nascentes
e as leis que regem as matas ciliares. Também estudaram elementos sobre a
água, principalmente no que dizia respeito às doenças que poderiam ser
contraídas pelo uso de água contaminada.
A metodologia utilizada para o estudo consistiu em aulas dialogadas,
com ou sem a utilização de materiais de apoio, com a educadora mediando os
saberes científicos, pesquisa em materiais disponíveis na biblioteca para
levantamento de informações, registros escritos no caderno, produção de
cartazes e divisão da turma em grupos com temas distintos para elaborarem
slides e apresentarem oralmente.
Foi marcado um momento para reconhecimento das nascentes nos
arredores do acampamento a fim de verificar o estado em que se encontravam.
Perceberam que todas elas demandavam de proteção, não havia cuidado com
nenhuma, encontravam-se em péssimas condições de uso:
Figura 20 – Situação de algumas nascentes do acampamento

Fonte: Arquivo da Escola
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Foram feitos registros escritos e fotográficos desse momento de
desvelamento inicial. Passaram então a elaborar um projeto de proteção das
nascentes do acampamento, inicialmente focando em uma delas, mas com o
objetivo de que a prática se disseminasse para todas as nascentes do
acampamento. Organizaram um momento para apresentar o projeto elaborado
para as representações da secretaria de educação e meio ambiente do
município e conseguiram um técnico, através da ADEOP, para orientar os
trabalhos de proteção das nascentes.
Na data prevista, reuniram-se para o trabalho: o técnico, a educadora de
Biologia e os educandos do 3º ano e alguns membros da comunidade para
realizar a proteção em uma nascente próxima ao acampamento. Os materiais
necessários foram levados e a intervenção se efetivou.
Alguns passos foram seguidos para proteção de nascentes. O primeiro
deles é o isolamento dela, impedindo a entrada de animais. O segundo passo é
a limpeza da nascente, no caso de não haver delimitação bem definida da
vertente, é necessário que se faça e, caso já exista, realizar a limpeza antes de
protegê-la, retirando o barro e a matéria orgânica existente.
Na sequência é necessário preparar a massa de cimento e terra
(proporção: uma parte de cimento para quatro de terra) e ir assentando as
pedras que irão compor a barreira. A construção da barreira tem que ser sobre
superfície bem firme e ao fundo se instala um cano de aproximadamente 70 ou
100 mm que deve ficar com a ponta fechada e será usado para limpeza. No
fundo, devem ser colocadas pedras maiores, seguidas das menores.
Necessitam ser inseridos canos para saída de água a altura das pedras
maiores e a barreira vai sendo formada e fechada com a massa de terra e
cimento.
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Figura 21 – Demonstração da construção da estrutura de proteção sob a
nascente com o grupo envolvido na primeira proteção de nascente que foi
realizada

Fonte: Arquivo da Escola

A limpeza precisa ser realizada a cada seis meses com um pouco de
água sanitária. O último passo é a recomposição da mata ciliar que, como o
próprio nome indica, funciona como os cílios, protegendo as nascentes e nela
devem ser plantadas árvores nativas da região como a guabiroba, pitanga,
ingá, entre outras.
Outras práticas se deram a partir dessa intervenção, principalmente
disseminadas pelo grupo envolvido. No ano de 2016, foi feita a proteção da
nascente da escola, envolvendo outros sujeitos que, por diferentes formas,
tiveram contato com as vantagens da prática desenvolvida. Essa prática foi
apresentada para a comunidade na Mostra de Trabalhos realizada na escola.
As informações também chegaram à comunidade pelo diálogo feito na
coordenação, instância organizativa do acampamento, por meio de uma
apresentação feita pela educadora e os educandos com slides que trouxeram
presente a situação das nascentes que compõem o acampamento e os riscos
que corriam ao consumir água contaminada, trazendo presente a possibilidade
de mudança e maior qualidade de vida, se efetivada a intervenção nas
nascentes.
Conclusão
Avaliamos ser necessária tornar-se uma prática efetiva da escola a
intervenção em relação à conservação e bom uso da água, sendo a escola
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mediadora e propulsora de processos que só devem cessar quando os
problemas relacionados a isso forem resolvidos. Não podemos permitir que se
concretize como prática isolada e que não coloque em movimento outras ações
necessárias para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Há que se
pensar outras alternativas possíveis e que sejam socialmente necessárias.

Experiência 10
Experiência/atividade desenvolvida
Título: Reunião da Comissão Executiva da Assembleia
Ano em que foi realizada: 2015 e 2016
Educadores que coordenaram: Erika Elias do Nascimento e Jones Fernando
Jeremias de Lima
Estudantes envolvidos (anos/períodos): todos os educandos coordenadores
de Núcleos Setoriais, sendo um menino e uma menina por núcleo.
Disciplinas envolvidas: todos os educadores da escola são convocados a
participarem desse momento.
Conteúdos trabalhados: são predominantemente trabalhados os objetivos
formativos
Introdução
Possibilitar o desenvolvimento pleno dos seres humanos é um dos
objetivos da proposta de educação de nossa escola, isso exige de nós
pensarmos ações que contemplem as múltiplas dimensões humanas.
Trabalhar a coletividade, a cooperação, a auto-organização, são alguns dos
objetivos da gestão democrática da escola, nesse sentido é proposta a
Comissão Executiva da Assembleia, uma das instâncias da escola.

Desenvolvimento

Conforme escritos do Plano de Estudos dos Complexos, documento
elaborado em 2013 para orientar as Escolas itinerantes na implementação da
proposta, a Comissão Executiva da Assembleia é uma instância da escola com
representações dos educandos coordenadores dos Núcleos Setoriais, com
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uma menina e um menino por núcleo, onde são discutidas e encaminhadas
questões diversas da vida escolar. As situações levantadas nos Núcleos
Setoriais devem ser discutidas, melhor, trabalhadas e encaminhadas na
Comissão Executiva da Assembleia e essa também deve provocar questões a
serem discutidas nos núcleos (MST, 2013).
As coordenações dos Núcleos Setoriais são reconstituídas a cada
semestre para que todos possam vivenciar a tarefa de coordenar e ser
coordenado e os educandos são redistribuídos nos núcleos nesse período de
tempo também. Além dos coordenadores dos núcleos e dos educadores,
participam da reunião da Comissão Executiva da Assembleia a coordenação
Pedagógica da escola, outros trabalhadores do espaço escolar, alguns
responsáveis pelos educandos e membros da comunidade.
De acordo com o que já descrevemos no texto, os Núcleos Setoriais têm
a dinâmica de encontros semanais, três horas/aula por semana e, nesse
tempo, precisam se organizar para garantir o trabalho e as questões
organizativas. Para esse momento de organização, são realizadas avaliações,
por cada integrante, dos mais variados aspectos da escola, anteriormente são
levantados critérios pela coordenação da escola para guiar as avaliações. Se
houver algum membro que se distancie demasiadamente dos objetivos
propostos para o núcleo setorial, é neste espaço que sua avaliação é realizada
por todos.
No núcleo também são discutidos pontos que posteriormente são
levados à Comissão Executiva. No momento marcado para a reunião da
Comissão Executiva da Assembleia, todos se organizam em espaço
previamente preparado e o momento se inicia com a avaliação de todos os
envolvidos de questões levantadas nos núcleos ou outras. Feita a avaliação,
passamos para o momento de informes e montamos a pauta com os pontos
trazidos pelo núcleo e outros que sejam explicitados nas avaliações. Para
encaminhar os pontos, é considerada a posição da maioria, a que melhor
representa a vontade da coletividade.
A reunião da Comissão Executiva ocorre de 15 ou 20 em 20 dias, ou
ainda quando o conjunto da escola avalia necessário. A cada momento de
realização, uma dupla de coordenadores conduz a reunião para também se
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apropriarem desses conhecimentos. Ao término da reunião, a nova data de
realização é marcada, possibilitando maior tempo de organização dos núcleos
para garantir uma intervenção o mais coerente possível.

Conclusão

Temos avançado significativamente na gestão democrática da escola,
concretizando os Núcleos Setoriais e a Comissão Executiva da Assembleia.
Necessitamos nos desafiar no sentido de realizar a Assembleia da escola,
espaço formativo esse que deveria ocorrer no começo e fim dos semestres,
pois é o acontecimento mais importante da gestão escolar, reunindo todo o
coletivo da escola e a comunidade.
Os espaços formativos que já temos vivenciado, muito têm contribuído
com o desenvolvimento humano de todos que se fazem presentes e precisam
ser mantidos com o entendimento de que muito ainda podem ser qualificados.
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EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO
PE.VICTOR COELHO DE ALMEIDA – REINVENTANDO SEU
PLANEJAMENTO A PARTIR DO INVENTÁRIO DA REALIDADE
Claudemir Esquerdo Corral; Jucélia Castelari Lupepsa; Luciana Maria de
Matos e Silva; Maria Rosenilda Pingas

Introdução
Este trabalho relata a experiência pedagógica vivida no Projeto Novos
Talentos, desde a relação e produção dos planos de ensino a partir do
Inventário da Realidade, aspecto mais relevante vivido na experiência do
Colégio Estadual do Campo Pe. Victor Coelho de Almeida – EFM, localizado no
município de Pitanga, no Distrito Rio XV de Baixo.
Apresentamos brevemente a realidade da escola, tendo como base o
Projeto Político Pedagógico e dados oficiais de funcionamento da mesma. Uma
contextualização sobre o momento inicial dos trabalhos, legislação que
impulsionou os primeiros passos no sentido de buscar mudanças na prática
pedagógica, relato do primeiro ano de trabalho, antes ainda da implantação do
Projeto Novos Talentos.
Relatamos os anos seguintes de trabalho, de modo que possamos
verificar os caminhos e descaminhos do trabalho pedagógico, visando a
implementação de uma prática pedagógica capaz de mudar o processo de
planejar as aulas, para assim, também, transformar as práticas metodológicas,
a partir do Inventário da Realidade, possibilitando maior aprendizado aos
estudantes partícipes do processo.
A metodologia utilizada foi a busca de documentos nos arquivos da
escola que pudessem trazer a memória de todo o processo de implantação do
projeto de formação continuada, visando a construção do Inventário da
Realidade para a efetivação do planejamento dos professores. Para qualificar a
produção de dados, buscamos no referencial normativo sobre a Educação do
Campo, a legislação da área e o referencial teórico e o vivido durante o Projeto
Novos Talentos.
Na primeira seção, apresentamos o contexto do Colégio Padre Victor
Coelho de Almeida, histórico e organização, na segunda, a implementação do
Projeto, seguida pela construção do inventário e o trabalho com o planejamento
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coletivo e interdisciplinar. Por fim, a quinta seção traz o papel das pedagogas
no acompanhamento da experiência e as considerações finais com as
referências utilizadas.

Caracterização da Escola
A fim de dinamizar a escrita, a partir deste momento, vamos chamar o
Colégio Estadual do Campo Padre Victor Coelho de Almeida – EFM, de
Colégio Pe. Victor.
O Colégio Pe. Victor está situado na Rua Principal, Distrito Rio XV de
Baixo – CEP: 85200-000 – Pitanga – Paraná, tendo como telefone: (42) 8425
3459 e e-mail: pigpadrevictor@seed.pr.gov.br. Seu código do INEP – Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira é: 41097335
e SAE – Sistema de Administração Escolar:02780.
Figura 22 – Localização da Comunidade

Foto de satélite/Google Earth – acesso em 03 de Abril de 2016
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Figura 23 – Localização do Colégio

Foto de satélite/Google Earth – acesso em 03 de abril de 2016

O Colégio Pe. Victor foi fundado em 16/11/1990, inserindo-se na rede
pública estadual de educação, tendo inicialmente como objetivo, atender os
educandos das séries finais do Ensino Fundamental, pois na comunidade
escolar a qual pertencia existiam muitos estudantes que já haviam concluído as
séries iniciais com dificuldade de dar continuidade à formação escolar. Após
todo um processo legal e burocrático, por parte da Secretaria de Estado da
Educação, o Conselho Estadual de Educação, por meio da Resolução
3.507/90, DOE 06/12/90, resolve criar a Escola Estadual Pe. Victor Coelho de
Almeida e autorizar o ensino de 5ª a 8ª séries.
Em 2005, buscou-se junto ao Conselho Estadual de Educação
autorização para o funcionamento do Ensino Médio ao qual deu parecer
favorável por meio da Resolução 336/06, autorizando este estabelecimento a
ofertar o Ensino Médio a partir do ano de 2006. A partir de então, a escola veio
a ser denominada Colégio Estadual Pe. Victor Coelho de Almeida - Ensino
Fundamental e Médio.
No ano de 2006, o Colégio iniciou suas atividades com duas turmas do
Ensino Médio, sendo que, em 2007, já haviam três turmas, sendo: 1ª, 2ª e 3ª
séries do Ensino Médio, demonstrando a grande demanda existente nas
comunidades vizinhas, de jovens e adultos que não haviam cursado o Ensino
Médio.
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A partir de 2012, o estabelecimento foi credenciado para ofertar a
Educação Básica pela Resolução 746/2012, também com essa Resolução o
Colégio passa a denominar a segunda fase do Ensino Fundamental de 6º ao 9º
ano. A tabela 1 resume todos os Atos legais por quais passou a escola.

Quadro 5 - Legislação para funcionamento do Colégio
ATO
Res. 3507
Res. 3507
Res. 336
Res. 6120
Res. 5323
Res. 6930
Res. 4520
Res. 2836
Res. 7058

ASSUNTO
Autorização de Funcionamento da Escola
Autorização de Funcionamento do EF
Autorização de Funcionamento do EM
Reconhecimento do EF
Reconhecimento do EM
Renovação do Reconhecimento do EF
Renovação do Reconheciemento do EM
Autorização de Funcionamento SEM
Renovação da Autoriz. de Funcionamento SEM

DATA
16/11/1990
16/11/1990
13/02/2006
16/12/1994
19/11/2008
20/11/2012
26/08/2014
18/07/2007
26/11/2012

Fonte: Sistema SEREWEB, acessado em 05/04/2016
Em 2012, atendendo à Resolução 6327/2012 – DEDI/SEED, a escola
reconheceu a nomenclatura Colégio Estadual do Campo Padre Victor Coelho
de Almeida – EFM. Tratamos sobre essa importante mudança mais adiante, de
forma mais detalhada.
O Colégio Estadual do Campo Pe. Victor Coelho de Almeida-EFM
recebe educandos de várias localidades, como: Rio XV de Baixo, Rio XV de
Cima, Rio Bandeira, Rio Taquaruçu, Rio Vorá, Rio das Pedras, Arroio Grande
dos Koupak, Arroio Grande Santo Antonio e do Rio Corumbataí.
A Comunidade Escolar vive essencialmente do trabalho no campo, com
um nível de escolaridade razoavelmente baixo. A grande maioria dos
educandos depende do Transporte Escolar.
Compartilha o prédio com a Escola Municipal do Campo São Judas
Tadeu, o qual é cedido pela Prefeitura Municipal de Pitanga, conta com 9 salas
de aula, uma sala para Secretaria, Direção e Equipe Pedagógica, uma sala
onde funcionam a Biblioteca, laboratório de informática e de ciências. Dois
banheiros para os educandos, sendo um feminino e um masculino, um
banheiro para os professores e funcionários, uma cozinha e um depósito para
merenda de uso compartilhado com a Escola Municipal.
No ano de 2016, estavam matriculados 121 educandos. Destes, 69 eram
dos anos finais do ensino fundamental e 52 do Ensino Médio.
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A escola oferta o Programa Federal Mais Educação, com professor
contratado pela Secretaria de Estado da Educação para desenvolver os
Projetos de Horta Escolar, Dança e Aprofundamento Pedagógico. Oferta
também o Programa AET- Hora treinamento na modalidade de Futsal, realiza o
trabalho especializado com as dificuldades de aprendizagem com a Sala de
recurso Multifuncional e, até o início de abril do ano de 2016, ofertou Celem I e
II – Espanhol. As turmas do CELEM foram fechadas, pois as professoras
entraram de licença maternidade e não existia outro profissional habilitado para
assumir.
O quadro de funcionários se altera todos os anos com a rotatividade dos
profissionais, devido à questão de que a grande maioria são profissionais
contratados sem vínculo permanente com a Secretaria de Estado de
Educação, resultado de uma política que não prioriza concursos públicos e,
consequentemente, a qualidade do processo educacional. Mesmos os
profissionais do Quadro Próprio do Magistério não têm dedicação exclusiva,
precisando trabalhar em três ou mais escolas para fechar sua carga horária.
Uma característica forte da comunidade escolar é a necessidade do uso
do transporte escolar, sendo que a distância máxima percorrida é de 29Km,
somando 58Km o total percorrido por educandos. No geral, são estradas sem
manutenção, o que torna o percurso ainda mais difícil.
No ano de 1990, com o processo de nuclearização, todas as escolas das
séries iniciais, multisseriadas ou seriadas, da região do Distrito XV de Baixo,
foram fechadas e os educandos transferidos para a Sede do Distrito Rio XV de
Baixo, onde são atendidos pelo Município de Pitanga, na Escola Municipal São
Judas Tadeu, que funciona em dualidade com o Colégio Pe. Victor.
Conforme o Projeto Político Pedagógico da Escola (PARANÁ, 2014), a
comunidade do Rio XV de Baixo é essencialmente rural, sendo formada na sua
maioria por pequenos proprietários e pessoas que trabalham na lavoura como
empregados rurais. A maior parte da produção está voltada para produtos de
subsistência, como: arroz, feijão, milho, leite, hortas e bicho da seda.
Os equipamentos utilizados na produção, na maioria das propriedades,
ainda são por tração animal e grande parte dos agricultores não costumam
fazer financiamentos bancários, utilizando somente recursos próprios para
custear a produção.
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O antagonismo entre as classes sociais está presente e os conflitos e
contradições vivenciados pelos camponeses também. A maior quantidade de
terras está nas mãos de uma porcentagem mínima de famílias, que prezam o
agronegócio e suas tecnologias.
O número de componentes da família varia entre quatro e sete pessoas,
a mulher tem jornada dupla de trabalho, agricultura e trabalhos domésticos. O
grau de instrução dos pais dos nossos estudantes, na sua maioria, não
ultrapassa a 4ª série do Ensino Fundamental, bem como a renda mensal não
ultrapassa um salário mínimo e cerca de 65% recebem algum benefício do
governo.
Num levantamento feito pelo Colégio, para verificar o que os pais
pensam sobre o estabelecimento de ensino em que seus filhos estudam,
aproximadamente 91% dos pais consideram o Colégio como ótimo ou bom.
O sistema de avaliação do Colégio Pe. Victor atribui notas a avaliações e
trabalhos, conforme consta no Regimento Interno. A avaliação feita pelos
professores é somatória e contínua, observando-se a participação dos
educandos, de trabalhos em grupo ou individual, avaliação escrita, atividades
extraclasse, aproveitamento em sala de aula, pesquisas, seminários, entre
outros. A recuperação é concomitante, sendo realizada quando o educando
não tem um bom desempenho na aprendizagem, assim os professores
retomam o conteúdo e é feita nova avaliação.
O conselho de classe é realizado em três etapas: 1ª) o pré-conselho,
através de fichas, para que haja um conhecimento prévio dos educandos no
Conselho de Classe; 2ª) O conselho de classe propriamente dito, com a
participação de alguns estudantes representantes do Grêmio que, em conjunto
com a Equipe Pedagógica, professores e direção, analisam as dificuldades e
também sugerem melhorias quanto ao encaminhamento das aulas; 3ª) No pósconselho são repassados os encaminhamentos discutidos no conselho, aos
demais estudantes. Podemos observar que houve uma evolução em nosso
Conselho de classe, focado na aprendizagem dos educandos e na busca de
alternativas para superar as dificuldades enfrentadas.
O índice de reprovação da escola é mínimo de 0 a 5%, o que pode ser
considerado um bom desempenho.

A evasão de 5,41% no Ensino Médio,
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tendo como referência o ano de 2014, é bastante preocupante. Os motivos de
evasão são principalmente devido ao casamento precoce entre adolescentes.
Quanto à infraestrutura do Colégio, no ano de 2010, tivemos uma grande
conquista, que foi a construção da quadra de esportes, resultado de uma luta
de vários anos. Percebeu-se como os educandos se sentiram motivados a
participar das aulas de Educação Física, bem como de outras atividades que
são realizadas neste espaço, como apresentações de danças, teatros, entre
outros.
No ano de 2013, a escola recebeu a reconstrução das quatro salas de
aula queimadas em 2009. Antes da reconstrução dos espaços, era difícil o
funcionamento da sala de recursos e de outros projetos no período vespertino,
pois, devido ao espaço reduzido das instalações, essas atividades funcionavam
de forma improvisada na sala dos professores e no laboratório de
informática/Biblioteca.
Um problema da infraestrutura existente em 2010 foi a falta de muros no
entorno da escola, problema que foi superado em 2013.No entanto, ainda
sofremos com o problema da localização da cozinha e dos banheiros, um fica
ao lado do outro, demonstrando um problema de saneamento que, agora no
ano de 2016, está se tentando, de forma paliativa, ser resolvido, mudando a
disposição das portas, para diminuir o contato e zelar pelo saneamento e
qualidade na alimentação.
Um outro ponto crítico é a localização de bares próximos ao Colégio, o
que exige uma atenção máxima de todos os funcionários, equipe pedagógica e
direção, para que os educandos não gazeiem aula e se dirijam até estes
estabelecimentos, principalmente no período noturno e no término das aulas.
O que tem sido mais difícil é a espera dos educandos pelo ônibus que traz os
educandos da faculdade até a escola para daqui ir com o transporte escolar
para casa, no entanto, o tempo de espera dos educandos após o término das
aulas é de mais ou menos 30 minutos. Nesse período, pelo fato de estarem
sozinhos, têm ocorrido alguns problemas de comportamento que preocupa a
comunidade escolar como um todo.
Quanto à atuação do Conselho Escolar, este tem um trabalho efetivo
junto aos demais órgãos colegiados. A APMF (Associação de Pais, Mestres e
Funcionários) do Colégio é atuante, participam ativamente de reuniões e de
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promoções, visando sempre a melhoria do colégio. O Grêmio Estudantil está
formado no Colégio, mas a sua atuação ainda é tímida, apenas quando
solicitada pela direção da escola. Nesse cenário, iniciou-se uma tentativa em
estruturar outras formas de auto-organização dos estudantes, porém, sem
muito êxito.
Até 2012, o Colégio estabelecia parceria com o SENAR, oferecendo
cursos de aperfeiçoamento para educandos e comunidade. Na tentativa de
romper com essa lógica empresarial, no ano de 2012, foi solicitado junto à
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná um programa de extensão,
para formação continuada voltada à implementação de práticas pedagógicas
fundamentadas nos princípios da Educação do Campo. A Universidade
respondeu positivamente à solicitação, estabelecendo parceria com o NRE –
Pitanga, para acompanhar a formação continuada no Colégio Estadual do
Campo Pe. Victor Coelho de Almeida. A ação principal seria qualificar o
processo de planejamento das aulas, construindo um planejamento coletivo e
interdisciplinar, tendo sempre como ponto de partida a realidade do educando.
Na próxima sessão vamos detalhar mais essa ação, que é objeto desse artigo,
partindo do contexto normativo até a implantação do Projeto Novos Talentos.

Descrição do Processo de Implantação do Projeto Novos Talentos

O ano de 2010 foi um importante marco normativo da Educação do
Campo no Estado do Paraná e, consequentemente, para as Escolas do Campo
paranaense. No dia 06 de outubro de 2010, foi aprovado o Parecer CEE/CEB
N°. 1011/10 que visava responder a demanda sobre a consulta sobre as
normas e princípios para a implementação da Educação Básica do Campo no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná, bem como do processo de definição da
identidade das Escolas do Campo (PARANÁ, 2010).
Em atendimento ao Parecer, a Secretaria de Estado da Educação
(SEED), em 18 de novembro de 2010, emite a Resolução 4783/10 que:
Institui a Educação do Campo como Política Pública Educacional com
vistas à garantia e a qualificação do atendimento escolar
aos diferentes sujeitos do campo, nos diferentes níveis e modalidades
de ensino da Educação Básica (PARANÁ, 2010).
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A Resolução nomeia a população camponesa, caracteriza a Escola do
Campo paranaense e pontua elementos necessários para uma Educação do
Campo de qualidade, assim como, responsabiliza a Secretaria de Estado da
Educação, dizendo qual função lhe cabe.
Considerando a legislação citada, a SEED, no uso de suas atribuições,
estabelece Instrução Normativa – 01/2010 – que orienta desde a própria
Secretaria até as Unidades Escolares a se organizarem para realizar o
processo, conforme orientação da mantenedora, cabendo à Direção e Equipe
Pedagógica da Escola, entre outras coisas:

I. definir a identidade da Escola do Campo em assembleia pela
Comunidade Escolar em conjunto com a comunidade local, sob a
coordenação do respectivo NRE de Educação e a Direção, com
registro em Ata; II. solicitar o reconhecimento da escola como Escola
do Campo, junto ao SERE, para adequação dos registros para fins
de informação censitária, estatística, político-pedagógica e de
financiamentos específicos e conjuntamente com uma cópia da ata,
protocolá-lo no NRE ao qual sua escola está jurisdicionada
(PARANÁ, 2010).

A comunidade do Colégio Pe. Victor alterou sua nomenclatura no ano de
2011, atendendo às orientações e passou a se reconhecer como Colégio
Estadual do Campo Padre Victor Coelho de Almeida. Nesse sentido, no ano de
2012, na Semana Pedagógica de julho, foi realizado um curso de formação
continuada resgatando o histórico, princípios e aspectos normativos da
Educação do Campo, tirando como encaminhamento final a proposta de dar
continuidade ao processo de formação, com ênfase no trabalho pedagógico.
No final do ano de 2012, o coletivo do Colégio Estadual do Campo
Padre Victor Coelho de Almeida solicitou junto ao Departamento de Pedagogia
da Universidade do Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO, acompanhamento
pedagógico para qualificar o trabalho pedagógico, como já indicamos, a fim de
serem coerentes com os princípios da Educação do Campo previstos no
projeto político pedagógico da escola.
A escola foi atendida e iniciamos as primeiras reuniões de organização.
Em outubro de 2012, reuniram-se nas dependências da escola comunidade
escolar, Chefia e técnicos do Núcleo Regional de Educação e Professores
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Marcos Gehrke e Marlene Lucia Siebert Sapelli, representantes do Grupo de
Pesquisa MovCAMPO da Unicentro.
O objetivo desta reunião era apresentar os fundamentos da Educação
do Campo e verificar se a escola concordava com tais fundamentos. Dentre
eles, era ter a consciência de que a Educação do Campo defende o campo da
agricultura camponesa e combate toda agricultura baseada na monocultura e
agronegócio. Professora Marlene fez uma breve contextualização dos
princípios da Educação do Campo e, em seguida, a comunidade escolar se
posicionou positivamente, assumindo o compromisso em ser coerente com o
exposto, inclusive não fazendo adesão a programas como o Programa Agrinho,
financiado por grandes multinacionais ligadas ao agronegócio.
Figura 24 – Primeira Reunião

Fonte: Arquivos da Escola, tirada em outubro de 2012

Esse encontro selou o início da formação continuada. Foi um momento
importantíssimo para a Comunidade Escolar e, a partir daí, muitas mudanças
estavam por vir.
No ano de 2013, iniciamos o trabalho de formação continuada
denominado Curso de Formação Continuada em Educação do Campo:
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reflexões sobre currículo, planejamento, e práticas de ensino, na modalidade
de Curso de Extensão (UNICENTRO, 2013).
O objetivo geral do projeto era desenvolver a formação continuada dos
educadores e funcionários das escolas, bem como ampliar a compreensão
sobre Educação do Campo (UNICENTRO, 2013).
Inicialmente, o professor Marcos Gehrke e a professora Marlene Lucia
Siebert Sapelli, ambos do Departamento de Pedagogia da Unicentro, ficaram
responsáveis pelo projeto, utilizando espaços de reuniões pedagógicas,
reunindo professores, funcionários, pais e estudantes para iniciar uma
investigação, com o objetivo de construir o inventário da realidade. Na
sequência, discutir e construir os planos de trabalhos de forma interdisciplinar e
coletiva, relacionando as questões que compõem o Inventário da Realidade
com os conteúdos formais do currículo.
Todo esse processo inicial de construir o Inventário da Realidade, e os
planos de trabalho, serão expostos na seção seguinte, de forma mais
detalhada.

Construção do Inventário

Levantar dados para construir o Inventário da Realidade foi o primeiro
passo do trabalho. Os dados foram coletados seguindo a orientação dos
professores, descrevendo o que existia na comunidade, de acordo com cada
elemento proposto: Questões com as famílias; Agências formativas; cultura
local/costumes; tipo de trabalho existente no entorno da escola e no município;
origem das famílias; pautas e lutas sociais existentes; contradições e
problemáticas da comunidade; auto-organização das comunidades e dos
sujeitos; influências externas e relação com a sociedade; instituições
(organizações, sindicatos, igrejas, cooperativas, comércio, indústria); fontes
educativas no entorno da escola e comunidade (PARANÁ, 2013).
Feito isso, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2013, reunimos todos os
professores e funcionários, pais e alguns estudantes, para dar início às
atividades de formação e construção do Inventário da Realidade.
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Figura 25 – Encontro de planejamento para construção do Inventário da
realidade

Fonte: Arquivos da Escola, tirada em Fevereiro de 2013.

Todos os dados coletados estavam anotados em tarjetas que eram
coladas na parede da escola para que fossem visualizadas pelos participantes,
o objetivo era inventariar tudo o que tinha na comunidade escolar.
Figura 26 – Construção do Inventário da Realidade

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Fevereiro de 2013

Depois de todas as informações expostas, iniciamos o trabalho de
organizar em eixos cada item apresentado. Os eixos seriam: Trabalho; Lutas,
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Movimentos Sociais e outras formas de organização; aspectos Culturais, e;
Fontes Educativas do Meio. Cada Eixo formaria uma coluna do Inventário da
Realidade e cada item que compõe o eixo formaria as Porções da Realidade,
que representam um pequeno elo entre a realidade e o Currículo Escolar. As
mesmas também representam algo que se faz presente na Comunidade
Escolar e local de forma viva, real, que carrega consigo inúmeros significados,
contradições, fenômenos.

Figura 27 - Eixos do Inventário da realidade

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Fevereiro de 2013

Depois de todo o trabalho realizado, chegamos ao seguinte Inventário
da Realidade, cada item do Inventário foi chamado de Porção da Realidade.

Quadro 6 - Inventário da realidade
TRABALHO

Trabalho
assalariado no
Agronegócio;

LUTAS, MOVIMENTOS
SOCIAIS E FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO
Sindicatos de trabalhadores
rurais e patronal;

ASPECTOS
CULTURAIS
Religiosidade:
Ritos Romano e
Ucraniano;

MST;
Trabalho
assalariado na
Agricultura

SISMUP/APP;

Festas
Religiosas,
comunitárias,

FONTES
EDUCATIVAS DO
MEIO
Sítios
Arqueológicos;
Rios:Rio Pitanga,
Rio borboleta, Rio
XV, Rio
Corumbataí, Rio
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Familiar;
Diversificação na
produção: soja,
milho, feijão leite,
suinocultura,
fumo, bicho da
sida e plantas
medicinais;

Pastoral da criança;
Formas diferenciadas de
organização das comunidades;
Grupo de jovem;
Clubes de mães;
Cooperativas Agrícolas;

Trabalho na
agricultura
mecanizada e
manual;

Coacepa – Coorlaf;

Trabalho
temporário
(construção civil –
usina
hidroelétrica);

Merenda (PNAE/PAA);

Criação do bicho
da Seda;

Associação do Bicho da Seda,
Leite e água;

Cooperativas de Crédito:
CRESOL – SICREDI;
Cooperativas Agrícolas
COAMO/C.VALE/CAMPAGRO;
Postos de Saúde;

Horta para
comercialização;
Produção e
fabricação das
vassouras;
Tendas de
comercialização
na beira da BR;

Assentamento, Pequena
propriedade e Fazendas;
Transporte escolar 30km;
Pais analfabetos ou com pouca
escolaridade;

escolares
pagãs;
Igrejas:
Evangélicas,
Católicas
Ucranianas;

e

e
Açude;

Famílias
de
origem indígena,
ucraniana, alemã,
polonesa, italiana,
africana
e
brasileira;
Erotização
precoce e sexo
na infância e préadolescência;
Vícios:
Drogas,
alcoolismo;
Tabagismo
jogos de azar;
Casamento
Precoce.

Liso/Das Pedras,
Rio Bandeira, Rio
Das Antas, Rio
Vorá, Arroio
Grande;

e

Tanques;
Moinhos e
monjolos
desativados;
Limites com os
munic.: Manoel
Ribas, Nova
Tebas, Mato Rico,
Boa Ventura de
São Roque e
Santa Maria do
Oeste;
Caminho de
Peabiru;
Hidrelétricas:
Itaguaçu e São
Jorge;
Mata Ciliar
pertencente ao
terreno escolar;

Famílias de baixa renda;
Terra da Escola;

Experiências com
agroecologia;

Aposentadas e Aposentados;
Famílias sem Energia Elétrica;

Primeira turma de
Pronatec Campo –
Agricultura
orgânica;
Comercio local:
bares, mercearias,
botecos,
pequenas
confecções.

Estudantes sem educação
básica;
Movimento migratório
permanente;
Condições das estradas
vicinais: precárias, sem
manutenção;

Território
perpassado pela
PR 460 e 466,
Estradas
municipais e
vicinais;
Presença forte da
araucária;
Relevo em forma
de planalto

Programas Sociais – Bolsa
Família, programa leite na
escola;
Fonte: arquivos da escola, 2016

Estando o Inventário da Realidade finalizado, foram escolhidas as
Porções da Realidade para cada Turma de Escolarização – 6º, 7º, 8º e 9º,
turmas do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Médio. Essa
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escolha não era aleatória, mas uma análise cuidadosa do Currículo de cada
disciplina relacionando-o com o Inventário da Realidade. A figura 28 ilustra o
momento em que as porções da realidade já haviam sido escolhidas e os
professores estão indicando, no cartaz de cada turma, com quais aspectos da
realidade poderão fazer relação em cada disciplina.
Figura 28 - Vinculação do Inventário da Realidade com os Planos de
ensino

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Fevereiro de 2013

O Trabalho com o Planejamento Coletivo e Interdisciplinar

Nessa dinâmica, iniciamos a fusão do Inventário da Realidade com os
saberes acumulados ao longo da história da humanidade organizados em
forma de currículo escolar, no estado do Paraná, atendendo às orientações das
Diretrizes Curriculares de cada disciplina. Tratava-se de os professores
identificarem no inventário da realidade, quais elementos podiam ser utilizados
como ponto de partida para a explicitação de cada conteúdo. Cada professor,
olhando para a sua lista de conteúdos, identificava qual item do Inventário
cabia em sua prática metodológica curricular. A figura 29 ilustra o momento em
que as porções da realidade já haviam sido escolhidas e os professores estão
indicando, no cartaz de cada turma, onde poderão fazer relação, na frente de
cada porção se colocava a letra inicial da disciplina que faria relação com esse
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item do Inventário, com um conteúdo específico, presente na sua organização
curricular.

Figura 29 - Escolhas das Porções da Realidade pelas disciplinas

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Fevereiro de 2013

O professor podia escolher as porções da realidade, que ele
considerava necessário, para relacionar com os conteúdos escolares de cada
turma, os objetivos a serem atingidos e as metodologias que seriam utilizadas,
bem como a avaliação. O quadro do planejamento ficou assim estruturado:
Na primeira coluna, as Porções da Realidade, que os professores
elegiam como ponto de partida, de acordo com o currículo de sua disciplina. Na
segunda coluna, os Conteúdo do currículo para a turma e o semestre de
referência;

na

terceira,

os

objetivos

para

cada

conteúdo

elencado,

apresentando o que se espera que o educando aprenda; na quarta coluna as
metodologias, as formas encontradas pelos professores da turma em questão,
de forma coletiva e interdisciplinar, para ensinar o conteúdo; na quinta e última
coluna, a avaliação anunciando quais instrumentos (provas, trabalhos...) e os
critérios escolhidos para avaliar cada conteúdo.
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Porção da Conteúdos
Realidade

Objetivos

Metodologias

Avaliação
Instrumentos
Critérios

Todo esse trabalho foi coletivo entre educadores de cada turma, pois o
desafio consistia em articular o trabalho a partir da realidade, garantindo os
conhecimentos necessários de forma a dialogarem entre as disciplinas. Após
cada grupo de professores concluir a construção do plano, a equipe
pedagógica organizava o mesmo, qualificava o trabalho digitando e
disponibilizando o documento para cada professor e turma.
Os planos passaram a ser expostos nas salas de aula, ficando em
edital e o papel dos estudantes consistia em acompanhar o trabalho
destacando os conteúdos que iam sendo trabalhados. Evidenciamos que esse
acompanhamento era feito com compromisso, demonstrando interesse e
alegria.
Durante todo o ano de 2013, houve reuniões de acompanhamento
entre os formadores (professores da Unicentro) e a Equipe Pedagógica do
Colégio Pe. Victor. A figura 30 registra um desses momentos.

Figura 30 - Primeira reunião de avaliação do ano de 2013

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Março de 2013
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No dia 01 de Abril, a formação continuada teve como tema Currículo e
Políticas Educacionais nas esferas Federal e Estadual, foram quatro horas de
trabalho com a Professora Marlene Lucia S. Sapelli. As demais formações do
ano de 2013 e 2014 foram com o professor Marcos Gehrke e tinham como
tema a reformulação do Projeto Político Pedagógico da Escola.
No ano de 2014, o acompanhamento da Universidade ao Colégio Pe.
Victor foi financiado pelo Projeto Novos Talentos, CAPES, o que possibilitou
muitas ações no sentido de qualificar o trabalho pedagógico. O Colégio teve
verba para assinatura de jornais, revistas, compra de multimeios para as
disciplinas. Financiamento para impressões e materiais de expediente, muitos
livros também vieram para a biblioteca escolar.
Os planos foram retomados, porém com um erro na orientação do
processo, a equipe pedagógica, diante da grande porcentagem de educadores
novos no estabelecimento, mostrou os planos do ano de 2013 como exemplo,
mas não enfatizou que o trabalho do planejamento deveria partir do que já
estava pronto, pois eram os planos de cada turma definidos no ano anterior,
ou seja, o grupo de 2014 escolheu novas Porções da Realidade, e foi
construído um novo planejamento para cada turma. Todo esse processo
dificultou um pouco a dinâmica de trabalho, pois planejar por turma e de forma
interdisciplinar exigiu do grupo de professores que definissem as porções da
realidade e como realizariam as atividades de cada disciplina e também as
atividades coletivas. Como o grupo acabou construindo novos planos, o
processo foi demorado e perdeu-se muito da característica da coletividade e
interdisciplinaridade.
Mesmo com todas as dificuldades relatadas, os planos foram
executados, trazendo muita qualidade ao processo de ensino e aprendizagem.
O início do ano letivo de 2015 foi marcado pelo desequilíbrio causado
pelo novo porte da escola instituído verticalmente pelo Governo de Estado que,
entre outras coisas, diminuiu a carga horária de professor pedagogo e extinguiu
projetos importantes para a escola. Outras questões de ordem trabalhista,
garantia de direitos como previdência e carreira, levaram a categoria dos
profissionais em educação a entrarem em greve, atrasando o início do ano
letivo.
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As aulas não iniciaram em fevereiro, mas a semana pedagógica
aconteceu, mesmo em todo o alvoroço, com a equipe pedagógica resumida,
devido à perda de carga horária, as Porções da Realidade foram novamente
escolhidas e ainda foi escolhida apenas uma por turma.
Houve greve na educação e os educadores retornaram para as escolas
em meados de março, mas o quadro de trabalhadores já não era mais o
mesmo, pois haviam ocorrido novas distribuições de aulas e funções. Foi
reiniciado o trabalho do planejamento coletivo, agora mediado por outra equipe
pedagógica, que seguiria com o trabalho até o final do ano.
No quadro de docentes encontravam-se alguns já com uma caminhada
iniciada no colégio e uma grande maioria que ainda não havia tomado contato
com a forma de planejamento adotada pelo colégio.
No dia especificado no novo calendário oficial definido após a primeira
greve de 2015, reunimos parte do coletivo escolar. A pedagoga que atendia o
ensino fundamental e que já possuía uma caminhada com o planejamento
coletivo, realizou uma oficina metodológica na qual o trabalho com o
planejamento semestral foi iniciado. Naquele primeiro momento não foi
possível reunir todos os professores, pois alguns encontravam-se em outras
escolas em que também lecionavam.
O planejamento semestral foi reorganizado durante a hora-atividade dos
professores com a mediação da equipe pedagógica. No final de abril, já
tínhamos um escopo do que representaria a trajetória a ser percorrida naquele
semestre.
As aulas iniciaram, porém pouco se avançou na implementação do
planejamento e já se enfrentava um segundo momento de luta e mobilizações
na educação, o retorno desta ocorreu somente no mês de junho. Poucos dias
depois, os educadores se reuniram novamente para fazer um redesenho do
planejamento e retomar as atividades.
A implementação do planejamento destinado ao primeiro semestre não
ficou a contento do grupo, devido ao pouco ou nenhum domínio dos
educadores sobre a proposta e também em função da definição de um terceiro
calendário oficial, já que boa parte das reposições de aula ocorreriam dentro do
segundo semestre, de forma que os conteúdos, em sua maioria, foram tratados
da forma convencional.
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O planejamento para o segundo semestre foi iniciado em agosto, agora
com um pouco mais de maturação do grupo em relação à proposta, porém,
com necessidade de convencimento para alguns. Iniciou-se na coletividade e
se

desenvolveu

durante

a

hora-atividade

em

pequenos

grupos

ou

professor/professora individualmente com auxílio da pedagoga. A produção
final foi submetida ao coletivo escolar no mês de setembro.
Como ponto de partida para a organização do planejamento, utilizou-se
os conteúdos das diretrizes do sistema de ensino, no entanto, buscando uma
adequação com a realidade do educando, com base nas porções da realidade
que compõem o inventário da comunidade local, de tal forma que a atuação
dos educadores fosse para além do repasse de conhecimentos historicamente
acumulados, perpassando pela contextualização da realidade vivida dos
educandos.
Buscou-se o envolvimento das diversas disciplinas em torno de
conteúdos e porções comuns, tentando favorecer um processo de ensino
coletivo e interdisciplinar
A aplicação da proposta construída foi favorecida pelas reposições de
aulas que ocorreram aos sábados de manhã, já que muitas das proposições do
trabalho com os conteúdos e as porções da realidade necessitavam de saída
de campo, o que seria inviável à noite, no caso do Ensino Médio, então aos
sábados de manhã tornou-se possível.
Dessa forma, encerramos a narrativa da construção dos inventários da
realidade e a construção dos Planejamentos por turma de maneira coletiva e
interdisciplinar.
Os educandos tiveram a oportunidade de visitar hortas orgânicas e
convencionais da comunidade, fazendo paralelos entre os diferentes tipos de
adubação e os impactos sobre o meio ambiente e a saúde, abordados nos
diversos conteúdos curriculares.
Realizaram caminhada ecológica em mata no entorno da escola, onde
tiveram a possibilidade de observar a preservação ou não da mata ciliar, a
extinção de parte da fauna e da flora ocasionada pelos modos de produção
agrícola, o relevo, os rios, a poluição das águas causada pelo consumo
excessivo e a destinação incorreta do lixo, a percepção da caminhada como
atividade física e esporte radical.

122

Assistiram à palestra informativa de combate a vícios, presentes na
cultura da comunidade e utilizada como ponto de partida para diversos
conteúdos.
Pesquisaram e produziram cartazes com as origens das famílias da
comunidade, suas culturas, costumes e culinária culminando com um jantar, no
qual foram servidas comidas que lhes são típicas, ainda nesta porção da
realidade, assistiram a apresentação de grupo de dança de Capoeira e a filme
apresentando a trajetória histórica do negro no Brasil.
Ocorreram outras variadas atividades em sala de aula e laboratório de
informática, como práticas de leitura e pesquisas relatadas em produção de
murais, cartazes, produção de paródias, sempre buscando a contextualização
com a realidade dos educandos e envolvendo três ou mais disciplinas.
Do ponto de vista dos docentes e equipe pedagógica, o trabalho
desenvolvido foi mais reflexivo do que o proporcionado pelo planejamento
individual. A proposta foi avaliada e reavaliada em diversos momentos durante
o ano letivo e foi melhorada à medida em que sua aplicação exigia. O trabalho
colaborativo entre os docentes proporcionou situações de aprendizagens nas
quais os educandos puderam relacionar parte dos conteúdos curriculares com
as suas vivências cotidianas.
Em sala de aula, houve um pouco mais de engajamento e participação
dos educandos, no entanto, observamos pouco ou nenhum avanço no que diz
respeito à auto-organização dos estudantes extraclasse, sendo necessário
fortalecer as abordagens de conhecimento que favoreçam este processo
dentro de sala de aula e fora dela.
Entre as limitações encontradas no processo de elaboração e a
aplicação da proposta, pode-se citar a rotatividade dos docentes e o não
engajamento de alguns com a proposta podendo ser originado ou não pelo
pouco conhecimento dela.
Outra dificuldade encontrada ocorreu devido à impossibilidade de reunir
os docentes, alguns momentos que foram utilizados para fins de planejar e
replanejar, normalmente eram os previstos em calendário escolar, e os
docentes do Ensino Médio eram encaminhados pela SEED a participarem das
formações em outras escolas nas quais lecionavam, impossibilitando a sua
realização de forma mais participativa.

123

Mas há de se destacar que ocorreram alguns pequenos avanços e a
dedicação dos profissionais para a elaboração de uma proposta de ensino que
levasse em conta a especificidade da comunidade.
Obtivemos avanços com a proposta elaborada para o segundo semestre
do ano de 2015, que é fruto do trabalho e dedicação do coletivo escolar e que
precisa ser reavaliada e realimentada. A continuidade do trabalho iniciado
possibilitou uma maior unicidade dos conteúdos que, aplicados de forma
interdisciplinar, poderá proporcionar uma formação mais crítica e reflexiva aos
educandos.
Princípios adotados para fundamentar o Planejamento Coletivo e
Interdisciplinar
No Brasil, os movimentos sociais camponeses, principalmente o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, através de suas lutas,
denunciam que as dificuldades enfrentadas para implementar uma educação
pensada a partir das especificidades existentes no campo estão arraigadas às
políticas governamentais, na sua maioria ditadas pelas políticas neoliberais. As
políticas educacionais pensadas ‘para’ o campo são co-intencionadas para
atender ao modelo de desenvolvimento determinado pelas elites.
Contrariando esse pensamento, as organizações sociais do campo
defendem uma educação diferente: uma educação que não seja pensada por
alguns especialistas, mas uma educação dos povos sujeitos do campo; uma
educação carregada de vida, associada aos sentimentos, à simbologia, ao jeito
de viver, à luta, à resistência, ao sonho, enfim, associada a uma vida digna. Daí
decorre a ideia de que a educação seja no e do campo, como explica Caldart
(2002, p. 26) “No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o
povo tem o direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua
participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e
sociais”.
As “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo”, oficializadas a partir da Resolução nº 1/2002 – 03 de abril de 2002, do
CNE/CEB, oferecem o amparo necessário ao reconhecer o “modo próprio de
vida social e de utilização do campo como fundamentais, em sua diversidade,
para a constituição da população rural e de sua inserção cidadã na definição
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dos rumos da sociedade brasileira”. As diretrizes se tornam “Processo inovador
de construção de política pública na relação do Governo Federal com os
governos estaduais e municipais, com a sociedade civil organizada e com os
povos organizados do campo” (BRASIL, 2004).
A defesa pela garantia de um olhar específico à Educação do Campo é
cada vez mais incisiva e pautada em dois argumentos: o primeiro trata da
importância da inclusão da população do campo na política educacional
brasileira como condição de construção de um projeto de educação, vinculado a
um projeto de desenvolvimento de sociedade, com caráter nacional, soberano e
justo. O segundo, pauta sobre a diversidade dos processos produtivos e
culturais que são formadores dos sujeitos humanos e sociais do campo, sendo
estes, necessários à construção do Projeto da Educação do Campo. Não é
possível pensar e fazer educação do campo sem reconhecer as matrizes
formativas e culturais desse contexto; sem olhar para as práticas que estão
sendo vivenciadas e que por meio de seus sujeitos vêm realizando significativas
conquistas.
A luta pelo direito à educação se apresenta como fruto das experiências
dos movimentos sociais que, unificados, lutam pelo direito a uma educação que
lhes pertença. É com essa compreensão que o coletivo do Colégio Estadual do
Campo Padre Victor Coelho de Almeida iniciou esse importante processo de
formação continuada.
Visando à vivência da cultura camponesa no cotidiano da escola,
metodologias

diferenciadas,

conteúdos

curriculares

que

atendam

as

especificidades da comunidade onde a escola está inserida, o planejamento
coletivo interdisciplinar e a formação continuada voltada para as questões
educacionais do campo foram a base e é o que ainda garante a continuidade e
o aprimoramento do trabalho pedagógico que vem sendo construído.
O Projeto Político Pedagógico – PPP – é um documento que prescreve
como a escola precisa funcionar na sua totalidade. Ele é

[...] um projeto de ser humano, ou seja, uma intencionalidade
consciente e explícita em relação ao ser humano que
queremos ajudar a formar, com que valores e postura diante do
mundo, através da nossa prática coletiva de educador, e dos
inúmeros detalhes e escolhas que compõe o cotidiano
pedagógico da escola. (MST, 2001, p.13)
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O PPP revela a síntese possível da escola que queremos construir na
comunidade. Porém, foi preciso ter claro que somente a elaboração de um
documento não iria garantir a proposta de educação do campo. Por isso, além
da elaboração do PPP e do Regimento Escolar com qualidade, é necessário
também qualidade na elaboração dos Planos de Estudo/Planos de Trabalho
dos educadores que são traduzidos no dia-a-dia, na prática refletida, cotidiana,
no chão da escola que construirá concretamente a escola do campo.
A

valorização

da

cultura

camponesa

no

processo

de

ensino-

aprendizagem é uma das dimensões importantes da pedagogia defendida pelos
povos do campo. Essa valorização apoia-se no entendimento de que as
experiências de vida da comunidade têm repercussões na escola, bem como o
que a escola trabalha e produz efeitos na comunidade. No entanto, a
preocupação foi pensar a “Escola do Campo” numa perspectiva de educação
que não está centrada unicamente no desenvolvimento cognitivo dos
estudantes. O currículo da escola do campo em construção busca atender as
múltiplas dimensões do ser humano, para além dos conteúdos e da sala de
aula.
Acerca da construção de uma escola diferente no campo:
As práticas pedagógicas forjadas por essa escola (...), com o
entendimento de que a formação não acontece com um passo de
mágica e de que é importante ter um planejamento que busque refletir
a concepção de educação assumida pela mesma. Além disso, a
materialização desta proposta (...) é o que nos possibilita dizer que a
escola diferente, muito discutida no interior dos movimentos sociais, é
aquela que não ensina às crianças simplesmente gritar “palavras de
ordem”. Uma escola diferente é aquela que ao ensinar a ler, ao
ensinar a calcular, ao ensinar os conhecimentos historicamente
construídos e sistematizados, também ensina a olhar o mundo, pensar
o mundo e transformar o mundo. (PINGAS, 2007, p.73)

Nesse sentido, desde sua gênese, o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra – MST, discute educação com base, primeiro, na Educação Popular de
Paulo Freire e, em seguida, inicia o estudo da Pedagogia Socialista de
Makarenko, Pistrak, Shulgin, Vygotsky, buscando construir uma proposta
educacional “com vistas a torná-la instrumento de formação humana, em suas
várias dimensões, e que contribua para a emancipação dos sujeitos”
(HAMMEL; FARIAS; SAPELLI, 2015, p. 67), que tem como base de
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Planejamento o Complexo de Estudos. No caso do Colégio Pe. Victor, o
Complexo de Estudos não foi implantado na sua integralidade, apenas foi
construído o Inventário da Realidade e os Planos de Estudos de forma coletiva
e interdisciplinar.
No campo do plano pedagógico, a organização do trabalho acontece a
partir do inventário da comunidade que se divide em porções da realidade. As
porções da realidade possibilitam ter como base da produção do conhecimento
a materialidade da vida.
Se partirmos do pressuposto de que a realidade é um instrumento
fundamental para a formação dos sujeitos, ela precisa ser apreendida por
todos para que possa fundamentar o processo pedagógico vinculado às
questões da atualidade. Neste sentido, há necessidade e inventariar a
realidade e buscar nela os elementos que contribuirão para a construção do
conhecimento (HAMMEL; FARIAS; SAPELLI, 2015, p.73)

Ao assumir essa organização, a escola deixa de se preocupar pura e
simplesmente com os conteúdos voltados para a formação cognitiva. Ela
assume sua inserção na comunidade e discute questões não mais no campo
abstrato, mas no real, o que possibilita pensar a vida, a situação existente e as
possibilidades de mudá-la, além, é claro, de orientar para a necessária
intervenção que possibilite isso acontecer. Altera, de forma significativa a forma
da escola.

Experiência do Planejamento Coletivo Interdisciplinar

A Construção do Planejamento Coletivo e Interdisciplinar possibilitou
várias experiências ao coletivo do Col. Pe. Victor, que renovou suas práticas
arraigadas, principalmente no que se refere à Organização do trabalho
Pedagógico, com ênfase no Planejamento Escolar. Brevemente vamos
apresentar algumas ações que foram repensadas no percurso formativo do
Projeto Novos Talentos.
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A Experiência na Formação dos professores e educadores da Escola
A formação continuada dos professores e educadores esteve presente
em todos os momentos do desenvolvimento do Planejamento Coletivo e
Interdisciplinar, era preciso conhecer, entender para depois executar. Os
professores formadores, Marcos Gehrke e Marlene Lucia Siebert Sapelli,
trataram de vários assuntos pertinentes à organização do Trabalho Pedagógico:
Planejamento, Currículo, Avaliação, Interdisciplinaridade, Gestão, Organização
do Trabalho Pedagógico, Ensino e Aprendizagem, Inventário da Realidade.
Todos esses temas eram necessários para a construção de um planejamento
escolar capaz de fazer a escola cumprir com seu papel maior que é socializar o
conhecimento construído pela humanidade na relação do homem com ele
mesmo e do homem com a natureza.
O exercício que o professor precisou fazer, de olhar para o currículo de
sua disciplina e verificar os conteúdos de cada semestre para as turmas de
escolarização, verificando no quadro do Inventário da Realidade as porções
correlatas com os conteúdos, e pensar o objetivo que pretende e a forma,
metodologia que necessitará aplicar para que o aprendizado aconteça, foi
inovador, principalmente na relação entre duas ou mais disciplinas.
O registro, relatos de experiências que se pretendia, também era
formativo, pois quando relatamos algo, necessariamente avaliamos o processo
e tiramos conclusões sobre como poderia ter se organizado. No entanto, esse
exercício ficou muito limitado, poucos professores e educadores se colocaram a
relatar suas experiências pela escrita. É preciso investir nessa proposta e
conscientizar que é necessário.

O Planejamento por Turma Coletivo e Interdisciplinar
As práticas de planejamento que aconteciam na escola anterior ao
Projeto de Extensão, eram de responsabilidade de cada professor de forma
individual. Houve momentos em que professores da mesma disciplina se
reuniam no início do ano na Semana Pedagógica para fazer os planejamentos,
depois digitavam e entregavam para as escolas, sem considerar, as
especificidades de cada uma.
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Essa prática inovou-se e foi necessária muita formação para que isso se
efetivasse de fato. Os professores do Col. Pe. Victor se reuniam por turma e
planejavam por turma, de forma coletiva, por estarem reunidos no coletivo da
escola e interdisciplinar, por terem a possibilidade de pensarem seu
planejamento, partindo do currículo de sua disciplina, tendo como elo com a
prática social as Porções da Realidade, que possibilitavam o diálogo com as
demais disciplinas.
Todo esse exercício possibilitou a construção de Planos de Estudos por
turma, para os dois semestres do ano letivo, ou seja, eram construídos dois
planos por ano. No quadro 7, apresentamos o exemplo do planejamento do 9º
ano, para o primeiro semestre, apenas no que se refere a uma porção da
realidade. Nessa porção, não estão elencados todos os conteúdos do currículo
das disciplinas envolvidas para o 1º semestre.
Quadro 7 - Exercício de planejamento
PORÇÃO
DA
REALIDA
DE
Formas
Diferencia
das
de
organizaç
ão
das
comunida
des.
LP, H e G.

CONTEÚDOS

METODOLOGIA

AVALIAÇÃO

História
-Proclamação
da
república
- revoltas no campo
e na cidade nos
primeiros anos da
república:
Guerra de Canudos;
Guerra
do
Contestado; Revolta
da Vacina; Revolta
da
Chibata
e
movimento operário.

A disciplina de Português conceituará
o que que é narrativa, texto narrativo.
Proporá a construção de textos
narrativos das histórias das diferentes
comunidades
que
compõe
a
comunidade escolar.
História e Geografia utilizarão as
narrações
das
histórias
das
comunidades, que serão organizadas
pela disciplina de Português, para
introduzir seus conteúdos.
A disciplina de história organizará a
turma em grupos para realizar
pesquisas sobre as diferentes revoltas,
como os movimentos se organizaram,
quais eram as formas de organização.
Irão escrever narrativas sobre cada
uma delas para apresentar para os
demais colegas.
A disciplina de Geografia também
organizará grupos, como objetivo de
pesquisar as características de cada
Bloco econômico: Tipo de acordo,
evolução econômica, países que
compõe, moedas e circulação de
pessoas e Serviços, percebendo que
cada bloco econômico tem sua forma
de organização.

Trabalho
pesquisa.

Geografia
Globalização e
organismos
mundiais:
Globalização e o
meio ambiente;
Globalização e org.
Econômicas.
Português
Texto Narrativo

de

-Construção
de
questionários.
-Apresentação
e registros das
pesquisas
realizadas.
-Avaliação
escrita, com ou
sem consulta,
(questionário
interpretativo)
-Produção das
narrativas.

Fonte: arquivos da escola
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No último ano de construção dos Planos, optou-se por não ter uma
coluna com os objetivos, mas que esses viessem expostos fora da tabela, por
uma questão de espaço, por essa razão nesse plano não temos a coluna dos
objetivos, como apresentado anteriormente.
Podemos observar no plano exposto que o eixo de ligação entre as
disciplinas foi a porção da realidade “Formas diferenciadas de organização das
Comunidades”, que possibilitou o diálogo entre os conteúdos de Geografia,
História e Língua Portuguesa.

O Papel das Professoras Pedagogas no acompanhamento da experiência

Como a construção de planejamento era de responsabilidade de cada
professor das disciplinas do Currículo, as professoras pedagogas tinham como
responsabilidade receber esses planejamentos e arquivar na escola,
verificando se estavam compatíveis com a proposta Curricular da Escola.
Com a implantação dessa nova prática de Planejamento, que
chamamos de coletivo e interdisciplinar, essa função assumiu novas
características. As pedagogas do Col. Pe. Victor fazem parte do coletivo de
construção dos Planos coordenando o processo de construção, orientando os
professores quanto ao processo de planejamento. Sendo assim, conseguem
ter um panorama de toda a organização curricular da escola, de cada turma.
Não ficam mais só preocupadas com o recebimento do Plano e se este está de
acordo com a Proposta Curricular da Escola, pois eles têm viva a Proposta
Curricular que está presente desde o início da discussão e elaboração do
documento, todo esse processo lhe possibilita fazer conexões com outras
áreas do conhecimento e auxiliar os professores para que também façam
conexões.

Participação dos Funcionários (as) da Escola

Importante destacar que é uma elaboração coletiva, envolvendo todos
do coletivo da escola. Os Funcionários e Funcionárias da Escola exercem um
papel importantíssimo na elaboração do Inventário da Realidade e dos Planos
de Ensino, pois a maioria deles mora na comunidade e conhece de fato a

130

realidade em que a escola está inserida, ajudando no início de cada ano a
apresentar o Inventário da Realidade aos professores novos que não
participaram do processo, também colaboram na sistematização dos planos,
impressão e apresentação.

Relação com a Universidade

A Universidade, nas pessoas do professor Marcos Gehrke e da
professora Marlene Lucia Siebert Sapelli – Coordenação da Educação do
Campo, esteve presente no processo de formação continuada e na orientação
da Construção dos Planos de Ensino e contribuíram imensamente para a
implantação da proposta. É importante destacar que a formação continuada
oferecida pela mantenedora Secretaria de Estado da Educação – PR não tem
possibilitado grande reflexões sobre a prática pedagógica, pois tem se limitado
a textos curtos, questões objetivas, como pinte a bolinha vermelha, amarela ou
verde, conforme a intenção da resposta. E a Unicentro, na pessoa dos
professores citados, nos possibilitou muitas reflexões sobre as práticas
educativas da escola e, principalmente, acerca dos fundamentos políticopedagógicos que dão base para tais transformações. Cada vez mais vimos a
Universidade perto da escola e a escola próxima à universidade.

Novas Práticas pedagógicas, por turma ou coletivas

A escola se encheu de vida e a vida se viu repleta de escola. Todas as
práticas escolares foram revistas, o que possibilitou ricas experiências, mas é
importante salientar o limite do relato escrito que, nem sempre acontece.
A biblioteca da escola se renovou, novos livros, periódicos como jornais
e revistas foram comprados, por meio de assinaturas por um ou dois anos.
Além disso, novas práticas de leituras foram pensadas no planejamento
coletivo, como a bolsa de livros que viaja pelas comunidades com textos para
leitura para toda família. Caixas de livros que visitam as turmas do ensino
médio que, por terem uma aula a mais de Língua Portuguesa, desenvolvem um
projeto de leitura semanal com a professora da disciplina. A Biblioteca e seus
profissionais são responsáveis pela seleção de livros previstos nos planos de
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ensino e conforme a temática prevista nos mesmos. Também ocorreu a prática
de leitura de livros acompanhada pela apresentação de trechos de filmes,
principalmente nas disciplinas de História e Língua Portuguesa – literatura.
Exemplo: A Menina que Roubava Livros, O menino do Pijama Listrado –
relacionados ao conteúdo do Nazismo e do Holocausto.
Houve a organização do Caderninho de Conceitos, no qual os
educandos registraram cada conceito novo que foram aprendendo, assim, ao
chegar ao final do ano, tinham organizado a minienciclopédia da série que
cursaram.
As

visitas

orientadas,

que

frequentemente

aconteceram

nas

comunidades do entorno escolar, fábricas, parques, cinema, conforme a porção
da realidade, aproximaram mais o conteúdo da realidade dos educandos, pois
na visita se faz relação com o conteúdo curricular.
Houve ações coletivas que possibilitam trabalhar um conteúdo do
currículo de forma interdisciplinar, a partir da troca de experiências entre as
turmas e a comunidade como: Feira de Sementes Crioulas, Seminários sobre
Conteúdo específico, Palestras com profissionais de diferentes áreas e lanches
culturais. Esse último apresentamos com mais detalhes a seguir.

Experiência: Dia das crianças cultural! Resgate das comidas típicas da
comunidade: Perogue ou Perorrê, Pizza, Cuca Alemã, Canjica e Cachorro
Quente. Outubro de 2014. Nesse evento, participaram todas as turmas do
Ensino Fundamental, do 6º ao 9º Anos. Todas as disciplinas se envolveram,
mas Língua Estrangeira Moderna, História e Geografia é que planejaram esse
lanche cultural. Inglês estava trabalhando o vocabulário de Comidas; História
estava tratando da colonização do Brasil e geografia discutia a Formação da
População da Região Sul do Brasil. Primeiramente, foi realizada uma pesquisa
nas turmas para saber quais eram as descendências dos estudantes, que
relataram serem de origem Ucraniana, na sua maioria, alemães, italianos e,
mesmo sem serem indicadas valorizamos a cultura indígena e africana, pois
sabemos da invisibilidade da história dessas descendências. As culturas
Ucraniana e Polonesa seriam representada pelo prato típico de Pirogue,
conhecido também por Perorrê. A cultura Alemã pela Cuca Alemã, que a
escola já recebia na merenda escolar. A Italiana pela Pizza que a escola
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providenciou. As Origens Africanas e indígenas pela Canjica com leite. O
Cachorro Quente também se fez presente, pelo fato da disciplina de inglês ter
enfatizado que na cultura Americana, o uso de lanches na alimentação também
é muito forte. A escola solicitou aos pais descendentes de imigrantes
Ucranianos quem poderia contribuir com o preparo do pastel cozido Perogue.
Várias mães se colocaram à disposição para ajudar, enviando para a escola a
lista dos ingredientes necessários. A equipe pedagógica separou todos os
ingredientes trazidos pelos estudantes que também trouxeram os pastéis
preparados, faltando apenas o molho, que as profissionais da cozinha fizeram.
Todos os alimentos foram organizados em uma grande mesa no saguão
coberto da escola. Era próximo ao dia das crianças e esse momento foi uma
forma também de homenagear os estudantes. A equipe Pedagógica, junto com
os professores e Estudantes, que fabricaram as bandeiras, construíram um
lindo Painel, como ilustram as imagens a seguir.

Figura 31 - Lanche Cultural – Painel I

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Outubro de 2014
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Figura 32 - Lanche Cultural – Painel II

Fonte: Arquivo da Escola, tirada em Outubro de 2014

Os educandos foram servidos pelos professores e todos gostaram muito
da experiência. Foi um momento muito rico de aprendizado e confraternização.

Considerações Finais

Conforme análise realizada, consideramos que a experiência marcou
positivamente todos os envolvidos, pois fez renovar o processo de
planejamento, evitando práticas antigas como, por exemplo, executar planos de
trabalhos já construídos de outra escola, às vezes urbanas, com realidades
distintas, mudando apenas o nome da escolar e às vezes até esquecendo de
efetuar essa mudança, ficando a Escola do Campo à mercê de outros
planejamentos, distantes de sua realidade.
Destacamos que o trabalho possibilitou ao professor fazer de suas
aulas espaços de aprendizagem significativa, pois, aprender a partir do que já
conhecemos faz da aprendizagem um processo mais eficaz. Trazer elementos
da realidade para a sala de aula e problematizar a realidade, o modo de vida,
faz do aprendizado um ato transformador.
A equipe pedagógica precisa estar inteirada de todo o processo para
poder orientar e conduzir o planejamento, também tem um papel importante na
divulgação com os educandos e na execução dos planos, pois são esses
profissionais que fazem os contatos para visitas, organizam materiais para as
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atividades junto com os funcionários de escola, ficam atentos a detalhes
mínimos para que tudo o que foi planejado aconteça da melhor forma e
qualidade possível. Muitas falhas aconteceram por falta de condução correta
por parte dos Professores Pedagogos, principalmente na retomada dos Planos.
Felizmente, todos amadureceram e buscaram realizar todas as tarefas da
melhor forma possível.
O que foi observado na prática foi uma grande dificuldade por parte dos
professores em listar os conteúdos e cumprir com todas as etapas do
planejamento. No início de cada semestre, a construção dos planos foi
demorada e necessitou de acompanhamento pedagógico quase todo o tempo
de elaboração do plano de cada disciplina. No segundo semestre, todo o
processo foi realizado com mais facilidade e rapidez, demonstrando maior
conhecimento. Uma grande dificuldade é a rotatividade de professores
presentes nas escolas do campo como um todo, esse fenômeno exigirá mais
formação continuada.
Houve um aprendizado geral, de todos da escola. As maiores falhas
aconteceram quando o grupo ainda não estava dominando o processo,
entendendo os princípios e se colocando na posição de aprendiz.
Destacamos que o professor encontra limites no planejamento, haja
vista, a rotatividade dos mesmos nas escolas, a falta de experiência no
planejamento coletivo, o pouco conhecimento do campo e seu contexto, a
dificuldade no articular o conhecimento da sua disciplina com as demais e o
contexto ou realidade, entre outros.
Uma questão muito preocupante é a tendência em planejar bem e na
hora de executar, ou não executa como planejou ou executa outras ações,
muito boas na maioria das vezes, e pela correria das aulas, acabam não
registrando no planejamento, se perdendo a ideia para o próximo ano. Também
há muita dificuldade em não registrar as experiências.
O uso do livro didático também é uma limitação, pois alguns profissionais
fazem o planejamento utilizando o Sumário do Livro Didático de sua disciplina,
deixando de utilizar como referência primeira as Diretrizes Curriculares ou a
Proposta Curricular de sua disciplina.
Todas as limitações vão sendo superadas cada vez que o grupo reflete
sobre sua prática e avalia o processo. A experiência avançou no envolvimento
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dos estudantes com o planejamento e seu acompanhamento, no compromisso
dos educadores em planejar e executar.
Muitas ações foram concretizadas e toda essa forma de organização com
os planejamentos alterou todo o processo de organização da escola. O núcleo
passou a ser o processo de ensino e aprendizagem, também o campo, a
comunidade, os conflitos e contradições reais vivenciadas pelos sujeitos do
campo. Muitos foram os aprendizados de todos os envolvidos no processo.
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COLÉGIO ESTADUAL DE PINHALZINHO- ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO: REFLEXOES SOBRE O VIVIDO NO PROJETO NOVOS TALENTOS

Celia Regina Rodrigues; Maria Aparecida Tauscher; Pedro Pereira e Vilma
Loures Ramos Pereira

Introdução
Trazemos aqui o relato parcial da experiência pedagógica vivida no
Projeto Novos Talentos no Colégio Estadual do Campo de Pinhalzinho,
vinculado à Secretaria de Estado da Educação – SEED, no Município de
Goioxim, Paraná, na comunidade de Pinhalzinho.
O Projeto Novos Talentos veio fortalecer o trabalho pedagógico da
escola, ainda que tenhamos avançado pouco, diante de tantos limites da
mesma, como a falta de um quadro permanente na escola, as distâncias e o
limite no acesso, dentre outros.
Destacamos os avanços na compreensão do que seja o projeto da
Escola do Campo e a prática de planejamento. Aspecto que precisamos seguir
trabalhando na escola.
Nosso trabalho está estruturado trazendo inicialmente a descrição da
escola e sua história. Na sequência, relatamos o processo de constituição da
identidade de Escola do Campo, a partir disso apresentamos o vivido no
planejamento coletivo e as práticas realizadas, por fim, as considerações e
referências.

Descrição da Escola

A escola é resultado da luta dos Movimentos Sociais, especialmente do
MST. Sua implantação se deu devido à união dos moradores na reivindicação
de acesso à educação próxima às suas residências. As comunidades
organizaram-se em associações de pequenos agricultores e produtores,
principalmente de leite. O objetivo destas organizações era dar qualidade de
vida à população, tendo como principal eixo a busca por melhorias no
atendimento à saúde, à educação e a luta por políticas de geração de emprego
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e renda.
No princípio denominava-se Escola Estadual de Pinhalzinho e foi criada
em 25 de março de 1993, na Gestão do Governador Roberto Requião, situada
no Distrito de Pinhalzinho, Município de Cantagalo, tendo como mantenedor o
Governo do Estado do Paraná.
A escola iniciou suas atividades após a publicação do Parecer 1446/93
do dia 25 de Março de 1993, que autorizava a oferta dos anos finais do Ensino
Fundamental. A partir desta data, as séries foram sendo implantadas de forma
gradativa.
No início, a escola funcionou com uma de 5ª Série, com 87 educandos,
no ano de 1993, no salão da Igreja São João Batista. Nessa mesma localidade,
já na época, eram ministradas aulas de Português, Matemática, Geografia,
História, Ciências, Educação Física e Educação Artística. As condições para o
ensino eram muito precárias, a Escola contava com apenas 02 (dois)
professores, cabendo a cada um ministrar 04 (quatro) disciplinas e os mesmos
eram os seguintes: Amauri Antônio Fontana, formado em direito e Lídio Luiz
Bialas, formado em administração agrícola. No referido local, onde os
educandos estudavam, não havia mesas e tampouco cadeiras para os
educandos, sendo tudo muito improvisado. Contavam com mesas feitas de
madeira bruta e quatro banquetas feitas do mesmo material. Essa situação
perdurou por um ano, até a construção da Escola que seria em alvenaria.
Nos anos subsequentes, foram implantadas as demais séries: 6ª em
1994, 7ª em 1995 e 8ª em 1996. Em 1994, foi inaugurado o prédio onde
funcionaria a Escola.
No mesmo prédio, funcionou até o ano de 2009, a Escola Rural
Municipal Colônia Piquiri - Ensino Fundamental I. A primeira turma que concluiu
o Ensino Fundamental na Escola Estadual de Pinhalzinho continuou os estudos
no Colégio Dr. João Ferreira Neves, localizado na vila de Goioxim, no período
noturno, uma vez que por se tratar de uma turma composta por adultos e até
mães de famílias, estes precisavam trabalhar durante o dia. Para chegar ao
Colégio, estes percorriam aproximadamente 50 km, distância esta que
dificultava ainda mais a permanência dos estudantes no Colégio.
Em 1995, Goioxim, reconhecido até então como Distrito de Cantagalo,
passou a ser Município, tendo, em 1996, a primeira eleição e, em 1997, seu

138

primeiro mandato político. E foi deste desmembramento que veio o nome da
localidade, pois conforme um marco histórico de divisas de território, o qual era
feito com a plantação de pinheiros, deu-se o nome Pinhalzinho.
Pela Escola já passaram inúmeros profissionais, porém existe a
dificuldade de acesso, pois as estradas não pavimentadas encontram-se em
situação irregular e quando chove na região há dificuldade de acesso às
localidades mais distantes. Os meios de locomoção utilizados pelos educandos
para chegar à escola são: ônibus e kombi.
O Estabelecimento de Ensino está estruturado, porém, seu espaço físico
foi idealizado para atender poucos educandos do Ensino Fundamental. Hoje,
atendemos também educandos do Ensino Médio, portanto, falta espaço físico.
Contamos com profissionais das diversas áreas, fazendo com que a qualidade
do ensino seja um benefício de todos e não apenas daqueles que moram nos
centros urbanos, porém, isso não basta, pois a localidade fica a 30 (trinta) Km
da área urbana de Goioxim e distante do município de Marquinho. Por causa
da precariedade das estradas e difícil acesso à escola, a grande maioria dos
educandos cursava até a 8ª Série e não dava continuidade aos estudos. Cursar
o Ensino Médio era algo bastante difícil para estes educandos em virtude da
distância da escola. Diante disso, inúmeros pedidos para que se ofertasse essa
fase de ensino chegaram à escola.
No ano de 2009, o Estabelecimento de Ensino resolveu pleitear a
abertura do Ensino Médio e a Direção teve essa iniciativa com o apoio de todo
o Corpo Docente, Administrativo e Pedagógico. Foram diversas revisões no
processo de implantação até a sua aprovação, pois a localidade dispunha de
demanda para abertura dos três anos do curso, porém, chegava a notícia de
que a implantação seria gradativa como se deu no Ensino Fundamental. A
equipe que estava à frente do projeto estava muito bem informada e lutou para
que a implantação se desse de forma simultânea. Depois de inúmeras reuniões
e discussões, foi protocolado e provado que na localidade e nas comunidades
vizinhas tínhamos demanda para a 1ª Série, 2ª Série e 3ª Série. Dessa forma,
no dia 20 de Janeiro de 2010, a Secretaria de Estado da Educação Superintendência

de

Desenvolvimento

Educacional

-

Diretoria

de

Administração Escolar - Coordenação de Estrutura e Funcionamento, aprova o
Parecer 151/10 - CEF/SEED - autorizando o funcionamento do Ensino Médio,
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sendo que esta autorização foi pelo prazo de 01 (um) ano. Assim, a Escola
Estadual de Pinhalzinho – Ensino Fundamental – passou a denominar-se
Colégio Estadual de Pinhalzinho – Ensino Fundamental e Médio.
O Colégio funciona em dois turnos, contando com as seguintes turmas:
6°, 7°, 8° e 9° anos (Vespertino) e 1°, 2° e 3° ano Ensino Médio (matutino).
Atualmente, está sob a Direção do Professor Pedro Pereira e conta com
uma pedagoga, 11 professores, dois agentes II e três agentes I. Conta com 153
educandos no total, desses, 96 estão cursando o Ensino Fundamental II e 57, o
Ensino Médio. Os educandos são atendidos por professores (as) especialistas
e agentes I e II capacitados para oferecer um ensino de qualidade e ajudar na
construção de um cidadão mais crítico, perspicaz e ativo numa sociedade que
vive em constante mudança.

Assumindo a identidade da Escola do Campo

A partir de 2009, a SEED passou a desenvolver ações que objetivavam
a reorganização do atendimento escolar dos sujeitos do campo, garantindo
coerência com os documentos oficiais, orientadores para a implementação de
políticas públicas educacionais da Educação do Campo. Cumpre destacar que,
entre os anos de 2000 a 2008, a SEED ampliou de 318 estabelecimentos
escolares estaduais que se declararam no Censo Escolar como sendo da área
rural (campo), para o total os 423 estabelecimentos escolares, representando
um aumento de 35% de Escolas do Campo.
Diante deste contexto, a SEED, por meio dos processos n.º 1337/2009,
de 01/12/2009 e processo n° 330/2010, de 01/03/2010, encaminhou solicitação
de apreciação de proposta do Departamento da Diversidade, Coordenação de
Educação do Campo sobre a identidade e organização das Escolas do Campo
da Rede Pública do Estado do Paraná. Após amplo debate na Câmara de
Educação Básica e no Conselho Pleno, prevaleceu a decisão de que o Sistema
Estadual de Ensino deve acolher a solicitação da SEED, a partir do Parecer
normativo1011/10 - CEE/CEB, que prevê a identificação das escolas
localizadas no campo ou que atendam sujeitos do campo e nominarem-se
Escolas do Campo.
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Esse processo nos traz aqui a constituição do Parecer 1011/10CEE/CEB que normatiza a criação da identidade da Escola Pública do Campo
no Estado do Paraná e a Instrução 001/2010 SSED/SUED/SUD, que orienta as
escolas nos procedimentos necessários, documento este que nos orientou na
construção da identidade da escola. O trabalho foi realizado juntamente ao
Núcleo Regional de Educação (NRE) de Guarapuava.
Iniciamos com a realização da assembleia, com participação dos
educandos, educadores, funcionários, instâncias Colegiadas (APMF, Grêmio
Estudantil, Conselho Escolar), movimentos sociais locais e comunidade. Para
isso, a equipe precisou conhecer os documentos, pensar propostas, debater
possibilidades, dividir as tarefas para o dia da assembleia e, principalmente, ter
clareza dos objetivos que toda essa ação exige.
Para a preparação de uma das assembleias, no Colégio, organizamos o
evento com a direção e a equipe pedagógica. Foi planejada a abertura com a
mística, que é uma prática na educação do campo, que foi organizada pelos
educadores e educandos; os convites foram encaminhados pela direção da
escola; o lanche foi feito pelas funcionárias do colégio; a preparação da pauta,
apresentação do documento e a coordenação da assembleia ficou sob
responsabilidade do NRE; a apresentação do histórico da escola com os
professores; a ata sob responsabilidade da secretaria do colégio; foi feita uma
apresentação sobre Educação e Escola do Campo com um professor
convidado.
Na assembleia realizada no Colégio, a coordenação do NRE apresentou
o parecer e o propósito da identificação do colégio como do campo,
destacando que seu reconhecimento como Escola do Campo traria benefícios
junto ao SERE, para adequação dos registros para fins de informação
censitária, estatística, político-pedagógica e de financiamentos específicos. Fez
também um breve relato da trajetória da Educação do Campo a nível nacional
e estadual, falando da importância do desenvolvimento de mecanismos que
possam ampliar a participação das Instâncias Colegiadas e comunidade na
escola e/ou se articularem com a sociedade civil organizada, particularmente,
com as organizações populares e movimentos sociais vinculados à Educação
do Campo. Destacou que a escola que se auto definir como do campo precisa
necessariamente organizar, com a comunidade escolar, atividades e conteúdos
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significativos ao contexto socioeconômico, político, cultural e socioambiental,
considerando as orientações vigentes nas diretrizes, legislação, projeto político
pedagógico e outros. Enfatizaram as atividades educacionais relacionadas ao
desenvolvimento sustentável, solidário e agroecológico, a auto-organização,
princípios da Educação do Campo.
Ouviu-se uma breve fala apresentando o que seria uma Escola do
Campo: uma escola pensada com a participação dos sujeitos do campo; que
rompa com a ideia de que o campo é atrasado e sem perspectiva de vida; que
ajude a juventude a pensar saídas para seus sonhos e desejos; que coloque
toda comunidade em movimento, saindo das paredes da escola; ajude a
organizar os sujeitos, entre outros. Por fim, abriu-se para falas, posições e
debate.
Nesse sentido, em Assembleia com a comunidade escolar, mudamos a
nomenclatura da escola que passou de Colégio Estadual de Pinhalzinho para
Colégio Estadual do Campo de Pinhalzinho, isso em 2010. A partir desse fato,
começaram a surgir várias indagações sobre o que mudaria além da
nomenclatura e como trabalhar. Concluímos que a mudança não poderia ficar
só no nome do Colégio, para tanto, convidamos professores do Núcleo
Regional de Educação para orientar a forma mais adequada de trabalharmos,
pois existiam muitas dúvidas de todos os professores. Fomos orientados a
realizar estudos sobre a questão da Educação do Campo, especialmente as
Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, as Diretrizes Operacionais
para Educação Básica nas Escolas do Campo, também privilegiamos sempre a
participação da comunidade escolar.
No decorrer do trabalho, os professores sentiram a necessidade de
buscar mais conhecimento e fizeram pós-graduação em Educação do Campo,
aspecto que trouxe mais qualidade à formação realizada.
Nessa busca permanente, garantimos sempre a participação dos
professores

em

encontros,

seminários,

cursos,

para

adquirir

mais

conhecimento e trocar experiências com outros professores das escolas do
campo. Dentre os encontros dos quais participamos, está o Encontro Estadual
de Educação do Campo, organizado pela Articulação Paranaense por uma
Educação do Campo, em agosto de 2013, em Candói; o II Seminário Regional
de Educação do Campo, em Pitanga, 2013; o evento da Educação do campo
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em São Carlos/SP, em 2014 e, em várias formações na Universidade Estadual
do Centro-Oeste, UNICENTRO, instituição formadora próxima de nosso
município.
No ano de 2014, teve início o Projeto Novos Talentos que, entre tantos
estudos e propostas, nos ajudou a repensar a escola e na elaboração do
Planejamento Coletivo com o Ensino Fundamental.

Inventário da realidade: ponto de partida para conhecer a comunidade e
organizar o trabalho

A realização do inventário da realidade (MST, 2013) foi o ponto de
partida para o trabalho no Colégio. Conforme orientação, tínhamos um roteiro
e, com base no mesmo, foram realizadas várias reuniões com três a quatro
famílias de cada comunidade, principalmente as lideranças que, indagadas
pelos professores, expunham os problemas enfrentados em cada comunidade,
os anseios, as lutas.
Tendo em vista que as escolas do campo têm a possibilidade de uma
aproximação maior com as famílias dos educandos, percebeu-se a
necessidade de fazer um estudo para traçar o perfil dos mesmos, e levantar
dados precisos em relação ao contexto. Nesse sentido, desenvolvemos
reuniões nas comunidades para desencadear o levantamento da realidade.
Destacamos os aspectos levantados:
a) Organização: clube de mães, Movimento dos Pequenos Agricultores,
Movimento dos Trabalhadores Rurais

Sem Terra,

Associações,

Cooperativas familiares e do agronegócio.
b) Trabalho

e

renda:

quais

os

meios

de

sobrevivência

dessas

comunidades, sendo que foram relatados: produção de frutas, criação
de animais, construção civil, extrativismo da erva mate, boia fria,
diaristas, escola, postos de saúde, aposentados, produção leiteira,
autônomos, assalariados, transporte escolar, funcionários públicos,
dentre outros.
c) Referente à cultura e lazer, temos: festas das igrejas, jogos de futebol,
bocha, torneio de laço, festa do Divino, festas surpresas de aniversário,
festa do colono, cavalgada.
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d) Produção: há grandes propriedades com plantio de pinus, eucalipto e
produtos do agronegócio (soja, trigo, fumo, cevada), assentamentos e
pequenas propriedades rurais (reforma agrária), arrendatários e
meeiros. Todas as comunidades lutam por reforma agrária, educação do
campo de qualidade, internet gratuita e de qualidade nas escolas,
melhoria da infraestrutura de estradas e serviços públicos de qualidade,
reconhecimento das associações de produtores agroecológicos, pela
moradia.
e) As fontes educativas: cachoeiras e rios, fazendas, propriedades rurais
orgânicas, cooperativa, assentamentos.
f) População dessas comunidades: trabalhadores (urbanos e rurais) e
com baixa escolaridade, algumas famílias de imigrantes (poloneses,
italianos) e também indígenas e caboclos.
g) Problemas: desmatamentos em área de preservação ambiental,
plantação em larga escala de pinus e eucalipto, estradas rurais em
situação precária, falta de atendimento à saúde, falta de regularização
fundiária, precariedade dos assentamentos (luz, água, esgoto, coleta de
lixo), alcoolismo, drogas lícitas e ilícitas, saneamento básico na sede,
desemprego, êxodo da juventude para as indústrias de Santa Catarina.
Escola do Campo: princípios adotados para pensar a escola a partir dos
Novos Talentos
Por meio de muito diálogo, após a realização e organização do
inventário, iniciamos o trabalho de planejamento, considerando alguns
fundamentos. Nas reflexões realizadas com o grupo de educadores, algumas
dimensões

foram

consideradas

básicas

no

processo

de

pensar

a

transformação da Escola do Campo nos aspectos metodológicos e didáticos.
Ainda que, cada uma em si mesma não garanta que a escola seja
transformada ou que altere suas finalidades sociais, é pela conjunção delas e
pela intencionalidade no trabalho pedagógico que as inclui que se pode
conquistar alguns avanços significativos no projeto educativo da Escola do
Campo. As dimensões destacadas são as seguintes:
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a)

Alterar as formas organizativas da Escola do Campo. O trabalho para
transformar as formas organizativas, as formas de gestão, não é
apenas um detalhe que se coloca nas escolas. Na lógica da escola
capitalista, as formas organizativas devem agir sobre os educandos da
classe trabalhadora para que aprendam a obedecer, a submeter-se, se
não a um patrão autoritário, a regras impessoais de uma ordem social
que não pode ser mexida. Portanto, é necessário explicitar e retrabalhar
as formas de organização e de gestão da escola, na perspectiva da
educação do campo, ou seja, a participação, as novas relações sociais,
o trabalho em grupo, as avaliações permanentes e coletivas do trabalho
pedagógico, entre outras.

b)

Trabalho na escola. A escola que se conhece foi desenhada como um
lugar onde se separa o aprender do fazer, por isso, sua centralidade
absoluta na sala de aula. A prática, o fazer na escola, subverte a forma
convencional

de

escola

e pode

gerar

mudanças.

Precisamos

reconhecer e tornar o trabalho a base integradora do projeto formativo
da escola, vinculando os conhecimentos escolares ao mundo do
trabalho, da produção, da cultura que o trabalho produz. Por isso, o
inventário da realidade como base para apontar possibilidades de
trabalho na escola e na comunidade e seus vínculos com o
conhecimento escolar.
c)

Aspectos metodológicos e didáticos. A Escola do Campo precisa tratar
as questões da realidade rompendo a lógica de trabalhar o
conhecimento escolar como se ele tivesse sido produzido fora da vida
social, da política, da cultura, da história, desafiando a um repensar da
forma do trabalho pedagógico com o conhecimento, que valorize
diferentes modos de conhecer, que rearticule teoria e prática,
conteúdos escolares e vida real. Faz parte do processo de construção
de uma nova forma escolar a reflexão sobre como as práticas
educativas

escolares

devem

trabalhar

com

a

dimensão

do

conhecimento e seu vínculo com a vida inventariada.
d)

Os tempos educativos na Escola do Campo. Precisamos caminhar para
reorganização deste tempo, aproveitar bem e pensar formas de
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aumentar o tempo. Nas experiências dos movimentos sociais,
especialmente o MST, têm-se trabalhado com um conjunto de tempos
educativos para organizar o trabalho pedagógico, destacando tempos:
seminário, trabalho, leitura, oficinas, cultura, aula, entre outros (MST,
2005). Por isso, o planejamento coletivo precisa prever esses tempos.
e)

A Escola do Campo e as Vivências Geradoras. A temporalidade
humana, o contexto, as vivências socioculturais dos sujeitos, o
conhecimento, a intenção do projeto político de escola são aspectos
que permearam nossa discussão. Colocar um tempo de reflexão sobre
o contexto e as vivências socioculturais dos sujeitos, aqui denominados
de relação escola e vida, ou seja, o conhecimento escolar e a realidade
inventariada, devem gerar práticas pedagógicas transgressoras. As
vivências geradoras são vivências sociais com forte vínculo com a
realidade e, quando tomadas para organizar a formação e o ensino,
colocam-se no sentido da formação humana. Pistrak (2000) chama isso
de formação para atualidade, isto é, aquilo que tem sentido e
significado em nosso tempo pode ser estudado e compreendido pela
coletividade da escola. Enquanto escola, precisa-se tomar o cuidado
para não tomar as vivências sociais e associá-las aos interesses
unicamente das faixas etárias, dos temas, de projetos de trabalho,
enfim, da aula. Freitas (2003, p.56) nos fala sobre a formação para
atualidade dizendo: Deve-se entender por formar na atualidade tudo
aquilo que na vida da sociedade do nosso tempo tem requisitos para
crescer e desenvolver-se e que em nosso caso tem a ver com as
grandes contradições da própria sociedade capitalista. As vivências
geradoras na escola podem ser trabalhadas desde a necessidade da
própria vida e da cultura no campo e do conjunto da sociedade e mais
que tematizar as questões do campo, tornam-se projetos de estudo que
exige a vivência, a combinação entre o estudo conceitual e teórico com
o mundo prático e concreto. Nesta relação, constituem-se os
conhecimentos escolares, procedimentos didáticos, tempos e espaços
necessários, próprios e adequados para cada vivência na perspectiva
de tornar mais densa a formação humana. As vivências geradoras
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emergem do contexto e das vivências socioculturais dos sujeitos e
precisam ser planejadas, pois, em função delas, é que se colocarão os
conteúdos da escola e o programa escolar. A organização dos
conhecimentos escolares, mais que um programa crítico, ético e
comprometido, precisa colocar-se no movimento totalizante da escola e
do campo, das vivências geradoras. Mais que criticar conteúdos
escolares, trata-se de vivenciar concretamente a experiência social,
suas contradições, analisar limites e criar possibilidades de superação.
Freitas (2003) lembra sempre que a contradição central é: “homens não
devem explorar outros homens – não é ético”.
f)

Pesquisa participante e a metodologia de ensino na Educação Básica.
O trabalho pedagógico voltado à educação do campo, trabalhando com
os conteúdos curriculares e os saberes dos sujeitos inventariados na
realidade, implica uma metodologia que se adeque à natureza do
trabalho camponês. Esta proposta de educação exige das práticas
educativas dos educadores a permanente relação entre pesquisa da
realidade e a organização do conhecimento desde os eixos propostos
nas diretrizes da educação do campo da SEED, assumidas como modo
de organização do trabalho pedagógico. Dentro desta metodologia,
pode-se colocar em movimento a Pesquisa da Realidade, os Eixos da
Educação do Campo, as Disciplinas e/ou Áreas do Conhecimento e os
Conhecimentos Escolares (conteúdos) e o inventário da realidade.
Com esses elementos tratados passamos a planejar a ação pedagógica

da escola, desde o plano do trabalho docente e o conjunto do plano de ação da
escola.

Planejamento coletivo e interdisciplinar: a experiência, os avanços e
desafios

Para o bom funcionamento e andamento das atividades escolares, um
planejamento construído a partir da realidade local com a participação de toda
a comunidade escolar, se torna indispensável e essencial ao planejamento
específico que contemple as particularidades do contexto do Campo.
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Todos os aspectos aprendidos na escola precisam estar ligados a seu
mundo do trabalho, suas experiências. O planejamento escolar e a forma de
ensinar devem contemplar as peculiaridades do campo, estando atenta ao
mundo do trabalho daqueles que fazem parte de seu dia-a-dia.
Para tanto, o planejamento coletivo voltado para a Educação do Campo,
desenvolvido juntamente com a UNICENTRO, a partir de 2013, teve como
objetivo a formação continuada de professores, baseada na prática
pedagógica, fazendo uma releitura da vida, não mudando o currículo em si,
mas ligando-o com realidade atual, as chamadas “porções da realidade” dos
complexos temáticos de Pistrak (2000). A universidade teve a função de
acompanhar, organizar, planejar e executar o projeto na Escola do Campo,
ajudando na conexão dos conteúdos das disciplinas com a realidade
inventariada na prática docente. Portanto, o planejamento foi elaborado no
coletivo com a comunidade escolar, professores e demais profissionais da
escola. Tendo assim como propósito elencar o que conecta a realidade aos
conteúdos específicos das disciplinas.
Sendo o planejamento de maneira coletiva, o foco principal foi de
agregar a realidade do local dentro do currículo. Pistrak (2000) indica que há a
necessidade de a realidade atual estar conectada ao planejamento escolar,
considerando-a como ponto de partida.

O objetivo fundamental da escola é, portanto, estudar a
realidade atual, penetrá-la, viver nela. Isso não quer dizer,
certamente, que a escola não deva estudar as ruínas do
passado: não, deve estudá-las, e assim será feito, mas com a
compreensão de que são apenas ruínas do passado, e de que
seu estudo deve ser iluminado à luz da realidade atual no
sentido já indicado, à luz da luta travada contra o passado e da
transformação da vida que deve levar à sua liquidação.
(PISTRAK, 2000, p. 26)

Neste contexto, a escola não precisa somente estudar a realidade atual,
precisa, educar na realidade atual, modificando a disciplina, fazendo uma
revisão no ensino, impregnar a realidade, a qual está ligada à organização dos
sujeitos do campo, para que assim eles possam valorizar também a sua
cultura, articulando desta forma a escola e a vida, no planejamento coletivo.
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Após a estruturação da pesquisa da realidade junto à comunidade
escolar e a produção da tabela do inventário, o trabalho passou a ser o
planejamento de ensino junto a todos os professores de todas as disciplinas.
Nesse momento, o trabalho consistiu em confrontar a lista de conteúdos do
semestre com as porções da realidade da tabela do inventário. A pergunta era:
quais das porções da realidade que têm mais potencial para conectar-se aos
conteúdos escolares que precisamos ensinar? Como podemos conectar mais
de uma disciplina na mesma porção? Portanto, da tabela do inventário eram
escolhidas as porções frequentes na vida dos educandos e relacionadas aos
conteúdos previstos naquele ano e em cada turma. O conteúdo não deixava de
ser ensinado, mas conectado e significado com a realidade, cumprindo a
interdisciplinaridade.
No trabalho de planejamento coletivo e interdisciplinar, os professores
foram reunidos, com as listas do conteúdo de sua disciplina, os livros didáticos
e o inventário da realidade para preparar o trabalho em cada turma. Uma
determinada “porção da realidade” dizia se sua disciplina podia estar voltada
para o trabalho naquela turma.

Com o olhar dos professores especialistas nas disciplinas
envolvidas, configurar, a partir dos levantamentos disponíveis,
que aspectos da atualidade da vida dão conta de ancorar o
processo educativo previsto nos objetivos formativos e
instrucionais do bimestre. Quais são as grandes questões da
vida que podem ser conectadas a tais objetivos. Aqui são
articulados os elementos dos inventários do meio com os
aspectos
teóricos
das
disciplinas,
simultaneamente,
agrupando-os de forma a propor complexos gerais (partes da
realidade que permitem a integração de análise, oriundos das
várias disciplinas em questão) e que são comuns a todas as
disciplinas. (FREITAS, 2002, p. 172).

Evitando, para tanto, que cada conteúdo seja trabalhado de uma
maneira fragmentada, não tendo uma ligação com outras disciplinas, se fez
necessário essa junção, que pode ser um caminho de superar o trabalho
pedagógico.
O planejamento coletivo passou a ser sistematizado num único quadro
envolvendo todas as disciplinas. Esse foi organizado para cada semestre do
ano letivo. No quadro semestral, temos as Porções da realidade, os conteúdos
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escolares por disciplina, os Objetivos de Ensino, as Metodologias de ensino
detalhadas e interdisciplinares e a Avaliação. A título de ilustração,
apresentamos um dos exercícios de planejamento realizados no coletivo de
professores, tomando por base a “porção da realidade” Criação de animais de
pequeno e grande porte na agricultura familiar.
Quadro 8 – Exercício de planejamento
PORÇÃO DA
REALIDADE
Criação de animais
de pequeno e grande
porte na AF

CONHECIMENTOS
ESCOLARES
Ciências: classificação de
animais (aves e mamíferos);
raça e tipos de animais;
características dos dois
grupos; impactos
ambientais na criação dos
animais; alimentação e
habitat; vacinação;
reprodução e gestação.
Matemática: cálculos
envolvendo a
comercialização e o custo
de produção; medidas de
capacidade e massa;
sistema monetário.
Língua portuguesa:
produção textual:
solicitações, fábula,
verbetes; leitura de
diferentes gêneros.

METODOLOGIAS
INTERDISCIPLINARES















Visitação às propriedades dos
agricultores X e Y com aplicação
dos instrumentos de pesquisa;
Escrever solicitações: para as
famílias a serem visitadas e para o
transporte da SEMEC;
Elaborar o roteiro de observações;
Criar tabelas para anotações de
dados de campo;
Na biblioteca escolar, separar e
ler textos que tratem sobre aves e
mamíferos
Fazer anotações das informações
importantes;
Aula expositiva e organização dos
registros trazidos pelos
estudantes;
Uso de mídias para novas
informações e conhecimentos;
Resolução de problemas
matemáticos focando a criação de
galinhas e vaca leiteira;
Calcular o custo de produção a
partir de dados reunidos as
propriedades;
Ler fábulas de diferentes autores;
Selecionar causos da localidade
envolvendo animais e criar
fábulas;
Escrever verbetes dos diversos
conceitos aprendidos no estudo
sobre os animais;
Pesquisar e construir uma
chocadeira e reproduzir pintainhos
de diferentes raças para distribuir
entre as crianças.

Fonte: Arquivo da Escola

Constatamos que o fato de planejar é um trabalho dos educadores no
campo e na cidade, o que muda é a forma de fazê-lo e o modo de ensinar e de
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educar. Evidenciamos que tivemos avanços, pois os professores articularam a
realidade aos seus conteúdos e desenvolveram seu trabalho, ou parte dele, de
maneira interdisciplinar, aspecto que precisamos realizar mais vezes,
superando a divisão entre o discurso e a prática.
Todo esse trabalho de planejar coletivamente, reunir num documento
único, faz com que o coletivo visualize a ação coletiva. A coordenação
pedagógica consegue com isso fazer o papel de apresentar e explicar aos
estudantes tudo que vai acontecer no semestre e acompanhar os professores.
Inclusive

incentivar

os

estudantes

a

opinarem

no

planejamento

e,

principalmente, acompanhar sua execução. Ou seja, eles passam, a saber, o
que vai acontecer ao longo do semestre antecipadamente, especialmente o
que vão aprender e como serão avaliados, como será a metodologia, as visitas
que farão. Ou seja, a escola cumpre a função democrática assumida no PPP
do estabelecimento.
Com a produção do planejamento coletivo que o Colégio vem fazendo, a
identidade de escola do Campo vai sendo construída, visando trazer para
dentro do currículo escolar o trabalho e as experiências dos educandos,
pretendendo, desta forma, colaborar com os mesmos na compreensão de que
é possível apropriar-se do conhecimento fazendo relação com a vida, ou seja,
para que percebam que no campo podemos ter uma boa qualidade de vida
tendo acesso à cultura, permitindo possivelmente uma maior interação entre o
saber curricular historicamente produzido e a situação social vivenciada pelo
educando.
Um dos principais desafios e dificuldades encontrados no trabalho é a
rotatividade de professores na escola, ou seja, não contamos com a mesma
equipe durante o ano e, de um ano para outro, mudam drasticamente, evitando
o aprofundamento e a continuidade. Com isso, a universidade também fica
limitada, pois, sempre precisa retomar a formação e trabalhar tudo novamente,
já que o grupo muda.
Avançamos nas práticas pedagógicas, não avançamos no seu registro,
mas destacamos a realização de reuniões na escola e nas comunidades, o
planejamento coletivo e da gestão, ampliamos a participação dos estudantes,
reorganizamos a biblioteca escolar, potencializamos o trabalho com a leitura e
a escrita, retomamos a horta escolar, o trabalho com proteção das fontes,
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participamos ativamente de momentos de formação de professores na região e
para além dela, realizamos visitas aos moradores mais antigos da comunidade,
para

conhecer

a

cultura

local,

os

costumes,

crenças

e

tradições,

desenvolvemos entrevistas com os pais e moradores da comunidade,
elaborando e aplicando questionários, melhoramos na produção de textos,
transcrição de relatos e desenhos a partir das pesquisas realizadas,
promovemos oficinas sobre plantas medicinais, artesanato, entre outras
atividades, com a participação da comunidade.
Por fim, consideramos ter avançado na construção da identidade da
Escola do campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a avaliação do trabalho, percebemos que ainda temos
dificuldades em aplicar na prática a metodologia, trabalhando os conteúdos da
proposta de ensino adequando-os a uma porção da realidade, a qual exige
mais informação e empenho, pois os educadores passam de um planejamento
individual para um planejamento coletivo.
Consideramos que o trabalho colaborou com a formação de professores
e sua identidade com o campo e resgatou nos jovens a oportunidade de
concluir seus estudos e, posteriormente, não irem embora para as cidades,
mas sim permanecer no campo, percebendo que têm condições de vida,
valorizando seu entorno, sua cultura, sua terra, seu local de sobrevivência,
resgatando sua própria identidade, sendo uma aprendizagem mais prazerosa
quando o educando faz parte deste processo.
Descrevendo o processo vivido pela escola na relação com a
Universidade, consideramos que o projeto de formação de professores da
UNICENTRO, desenvolvido no Projeto Novos Talentos, visou colaborar para a
melhoria da prática docente, na ampliação profissional do educador e trouxe
novos olhares para os estudantes do campo. Nesse sentido, a mudança de
metodologia, tanto de planejamento como de ensino, e seu currículo, não é
uma tarefa fácil, é um processo lento, pois é construído de maneira coletiva e
interdisciplinar, ele é visto como favorável tanto para a escola como para os
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educandos do campo, porém, precisamos de maior acompanhamento da
universidade na sequência.
Outro limite e anseio que preocupa a escola é a rotatividade dos
professores na escola, ou seja, a cada ano os professores são redistribuídos
pela SEED, quem hoje está em um colégio no ano seguinte pode não estar, e
que aqueles que receberam esta formação são poucos os que voltam no ano
seguinte para trabalhar, pois muitos professores têm contrato temporário, o que
ocasiona da indefinição de qual escola estarão ano seguinte.
Pensando na particularidade de um planejamento do e no campo, é
preciso superar a práxis, que exige do professor maior empenho na busca de
informação, pois o planejamento ainda está em andamento, o qual o professor
tem a função de continuar com este novo método de trabalhar o currículo
partindo da realidade dos povos do campo.
As Escolas do Campo precisam pensar nas especificidades de seus
educandos, com isso, o planejamento conectado à sua vivência traz muito mais
entusiasmo para os educandos, que aprendem o currículo agora voltado para a
sua realidade atual, mudando a forma de ver o mundo, valorizando suas
culturas e as suas histórias, trabalhando assim com uma identidade própria
para a Escola do Campo.
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MST Reforma Agrária: uma luta de todos
1º Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária
Homenagem aos educadores Paulo Freire e Che Guevara
Brasília, 28 a 31 de julho de 1997.

"Manifesto das educadoras e dos educadores da Reforma Agrária
ao povo brasileiro”

No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado está o
projeto neoliberal, que destrói a Nação e aumenta a exclusão social. De outro
lado, há a possibilidade de uma rebeldia organizada e da construção de um
novo projeto. Como parte da classe trabalhadora de nosso país, precisamos
tomar uma posição. Por essa razão, nos manifestamos.

1. Somos educadoras e educadores de crianças, jovens e adultos de
acampamentos e assentamentos de todo o Brasil, e colocamos o nosso
trabalho a serviço da luta pela Reforma Agrária e das transformações sociais.

2. Manifestamos nossa profunda indignação diante da miséria e das injustiças
que estão destruindo nosso país, e compartilhamos do sonho da construção de
um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, um projeto do povo
brasileiro.

3. Compreendemos que a educação sozinha não resolve os problemas do
povo, mas é um elemento fundamental nos processos de transformação social.

4. Lutamos por justiça social! Na educação, isso significa garantir escola
pública, gratuita e de qualidade para todos, desde a educação infantil até a
universidade.

5. Consideramos que acabar com o analfabetismo, além de um dever do
Estado, é uma questão de honra. Por isso nos comprometemos com esse
trabalho.
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6. Exigimos, como trabalhadoras e trabalhadores da educação, respeito,
valorização profissional e condições dignas de trabalho e de formação.
Queremos o direito de pensar e de participar das decisões sobre a política
educacional.

7. Queremos uma escola que se deixe ocupar pelas questões de nosso tempo,
que ajude no fortalecimento das lutas sociais e na solução dos problemas
concretos de cada comunidade e do país.

8. Defendemos uma pedagogia que se preocupe com todas as dimensões da
pessoa humana e que crie um ambiente educativo baseado na ação e na
participação democrática, na dimensão educativa do trabalho, da cultura e da
história de nosso povo.

9. Acreditamos numa escola que desperte os sonhos de nossa juventude, que
cultive a solidariedade, a esperança, o desejo de aprender e ensinar sempre e
de transformar o mundo.

10. Entendemos que, para participar da construção desta nova escola, nós,
educadoras e educadores, precisamos constituir coletivos pedagógicos com
clareza política, competência técnica, valores humanistas e socialistas.

11.

Lutamos

por

escolas

públicas

em

todos

os

acampamentos

e

assentamentos de Reforma Agrária do país e defendemos que a gestão
pedagógica das escolas tenha a participação da comunidade sem-terra e de
sua organização.

12. Trabalhamos por uma identidade própria das escolas do meio rural, com
um projeto político-pedagógico que fortaleça novas formas de desenvolvimento
no campo, baseadas na justiça social, na cooperação agrícola, no respeito ao
meio ambiente e na valorização da cultura camponesa.

13. Renovamos, diante de todos, nosso compromisso político e pedagógico
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com as causas do povo, em especial com a luta pela Reforma Agrária.
Continuaremos mantendo viva a esperança e honrando nossa pátria, nossos
princípios, nosso sonho.

14. Conclamamos todas as pessoas e organizações que têm sonhos e projetos
de mudança, para que juntos possamos fazer uma nova educação em nosso
país, a educação da nova sociedade que já começamos a construir.
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA

RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, DE 3 DE ABRIL DE 2002.(*)

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo.

O Presidente da Câmara da Educação Básica, reconhecido o modo

próprio de vida social e o de utilização do espaço do campo como
fundamentais, em sua diversidade, para a constituição da identidade da
população rural e de sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade
brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 -LDB, na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e na Lei nº 10.172,
de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, e no
Parecer CNE/CEB 36/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da
Educação em 12 de março de 2002, resolve:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas escolas do campo a serem observadas nos projetos das
instituições que integram os diversos sistemas de ensino.
Art. 2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem
um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto
institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e
Adultos, a Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação Profissional
de Nível Técnico e a Formação de Professores em Nível Médio na modalidade
Normal. Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua
vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas
por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país.
Art. 3º O Poder Público, considerando a magnitude da importância da
educação

escolar

para

o

exercício

da

cidadania

plena

e

para

o

desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referências a justiça
social, a solidariedade e o diálogo entre todos, independente de sua inserção
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em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a universalização do acesso da
população do campo à Educação Básica e à Educação Profissional de Nível
Técnico.
Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do
trabalho

compartilhado

de

todos

os

setores

comprometidos

com

a

universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num
espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos
direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento
social, economicamente justo e ecologicamente sustentável.
Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as
diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o
estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos,
econômicos, de gênero, geração e etnia. Parágrafo único. Para observância do
estabelecido neste artigo, as propostas pedagógicas das escolas do campo,
elaboradas no âmbito da autonomia dessas instituições, serão desenvolvidas e
avaliadas sob a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica e a Educação Profissional de Nível Técnico.
Art. 6º O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades
com o atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, proporcionará
Educação Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, inclusive
para aqueles que não o concluíram na idade prevista, cabendo em especial
aos Estados garantir as condições necessárias para o acesso

ao Ensino

Médio e à Educação Profissional de Nível Técnico.
Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino,
através de seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de
atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário
escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos de
aprendizagem, os princípios da política de igualdade.
§ 1° O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da LDB,
poderá ser estruturado independente do ano civil.
§ 2° As atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas,
preservadas as finalidades de cada etapa da educação básica e da modalidade
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de ensino prevista, poderão ser organizadas e desenvolvidas em diferentes
espaços pedagógicos, sempre que o exercício do direito à educação escolar e
o desenvolvimento da capacidade dos alunos de aprender e de continuar
aprendendo assim o exigirem.
Art. 8° As parcerias estabelecidas visando ao desenvolvimento de
experiências de escolarização básica e de educação profissional, sem prejuízo
de outras exigências que poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de
ensino, observarão:
I - articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a respectiva etapa da Educação

Básica

ou

Profissional;
II - direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um
projeto de desenvolvimento sustentável;
III - avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a
qualidade da vida individual e coletiva;
IV - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva
participação da comunidade do campo.
Art. 9º As demandas provenientes dos movimentos sociais poderão
subsidiar os componentes estruturantes das políticas educacionais, respeitado
o direito à educação escolar, nos termos da legislação vigente.
Art. 10. O projeto institucional das escolas do campo, considerado o
estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, constituindo
mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a
comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de
ensino e os demais setores da sociedade.
Art. 11. Os mecanismos de gestão democrática, tendo como perspectiva
o exercício do poder nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da
Carta Magna, contribuirão diretamente:
I - para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos
conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento que torne
possível à população do campo viver com dignidade;
II - para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo,
estimulando a autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e
avaliação das propostas pedagógicas das instituições de ensino.
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Art. 12. O exercício da docência na Educação Básica, cumprindo o
estabelecido nos artigos 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções 3/1997 e
2/1999, da Câmara da Educação Básica, assim como os Pareceres 9/2002,
27/2002 e 28/2002 e as Resoluções 1/2002 e 2/2002 do Pleno do Conselho
Nacional de Educação, a respeito da formação de professores em nível
superior para a Educação Básica, prevê a formação inicial em curso de
licenciatura, estabelecendo como qualificação mínima, para a docência na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o curso de
formação de professores em Nível Médio, na modalidade Normal. Parágrafo
único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 da LDB
desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos os
professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos
docentes.
Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que
orientam a Educação Básica no país, observarão, no processo de
normatização complementar da formação de professores para o exercício da
docência nas escolas do campo, os seguintes componentes:
I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social
da vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo;
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a
gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas
contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos
princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas
sociedades democráticas.
Art. 14. O financiamento da educação nas escolas do campo, tendo em
vista o que determina a Constituição Federal, no artigo 212 e no artigo 60 dos
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, a LDB, nos artigos 68, 69,
70 e 71, e a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Lei 9.424, de 1996, será
assegurado mediante cumprimento da legislação a respeito do financiamento
da educação escolar no Brasil.
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Art. 15. No cumprimento do disposto no § 2º, do art. 2º, da Lei 9.424, de
1996, que determina a diferenciação do custo-aluno com vistas ao
financiamento da educação escolar nas escolas do campo, o Poder Público
levará em consideração:
I - as responsabilidades próprias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios com o atendimento escolar em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica, contemplada a variação na densidade
demográfica e na relação professor/aluno;
II - as especificidades do campo, observadas no atendimento das
exigências de materiais didáticos, equipamentos, laboratórios e condições de
deslocamento dos alunos e professores apenas quando o atendimento escolar
não puder ser assegurado diretamente nas comunidades rurais;
III

-

remuneração

digna,

inclusão

nos

planos

de

carreira

e

institucionalização de programas de formação continuada para os profissionais
da educação que propiciem, no mínimo, o disposto nos artigos 13, 61, 62 e 67
da LDB. Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO Presidente da Câmara de
Educação Básica
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DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010.
Dispõe sobre a política de educação do
campo e o Programa Nacional de
Educação

na

Reforma

Agrária -

PRONERA.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 33 da Lei n o 11.947, de
16 de junho de 2009,
DECRETA:
Art. 1o A política de educação do campo destina-se à ampliação e
qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo,
e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto.
§ 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os
pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma
agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os
povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições
materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; e
II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela
situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações
do campo.
§ 2o Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a
escolas com sede em área urbana, que funcionem nas condições
especificadas no inciso II do § 1o.
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§ 3o As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu
projeto político pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de
Educação.
§ 4o A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de
formação inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de
condições de infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e
livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e
desporto adequados ao projeto político-pedagógico e em conformidade com a
realidade local e a diversidade das populações do campo.
Art. 2o São princípios da educação do campo:
I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais,
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos
para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades
escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências
e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;
III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da
educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo,
considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da
vida no campo;
IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais
necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização
escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e
às condições climáticas; e
V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva
participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo.
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Art. 3o Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a
manutenção e o desenvolvimento da educação do campo nas políticas públicas
educacionais, com o objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à
educação escolar pelas populações do campo, visando em especial:
I - reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de
educação de jovens e adultos, nas localidades onde vivem e trabalham,
respeitando suas especificidades quanto aos horários e calendário escolar;
II - fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e
Adultos, integrando qualificação social e profissional ao ensino fundamental;
III - garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e
saneamento

básico,

bem

como

outras

condições

necessárias

ao

funcionamento das escolas do campo; e
IV - contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a
computadores, à conexão à rede mundial de computadores e a outras
tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima
às escolas do campo.
Parágrafo único. Aos Estados, Distrito Federal e Municípios que
desenvolverem a educação do campo em regime de colaboração com a União
caberá criar e implementar mecanismos que garantam sua manutenção e seu
desenvolvimento nas respectivas esferas, de acordo com o disposto neste
Decreto.
Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio
técnico e financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na
implantação das seguintes ações voltadas à ampliação e qualificação da oferta
de educação básica e superior às populações do campo em seus respectivos
sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que atendam aos objetivos
previstos neste Decreto:
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I - oferta da educação infantil como primeira etapa da educação básica
em creches e pré-escolas do campo, promovendo o desenvolvimento integral
de crianças de zero a cinco anos de idade;
II - oferta da educação básica na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos, com qualificação social e profissional, articulada à promoção do
desenvolvimento sustentável do campo;
III - acesso

à

educação

profissional

e

tecnológica,

integrada,

concomitante ou sucessiva ao ensino médio, com perfis adequados às
características socioeconômicas das regiões onde será ofertada;
IV - acesso à educação superior, com prioridade para a formação de
professores do campo;
V - construção, reforma, adequação e ampliação de escolas do campo, de
acordo com critérios de sustentabilidade e acessibilidade, respeitando as
diversidades regionais, as características das distintas faixas etárias e as
necessidades do processo educativo;
VI - formação inicial e continuada específica de professores que atendam
às necessidades de funcionamento da escola do campo;
VII - formação específica de gestores e profissionais da educação que
atendam às necessidades de funcionamento da escola do campo;
VIII - produção de recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais
e literários que atendam às especificidades formativas das populações do
campo; e
IX - oferta

de

transporte

escolar,

respeitando

as

especificidades

geográficas, culturais e sociais, bem como os limites de idade e etapas
escolares.
§ 1o A União alocará recursos para as ações destinadas à promoção da
educação nas áreas de reforma agrária, observada a disponibilidade
orçamentária.
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§ 2o Ato do Ministro de Estado da Educação disciplinará as condições,
critérios e procedimentos para apoio técnico e financeiro às ações de que trata
este artigo.
Art. 5o A formação de professores para a educação do campo observará
os princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 29
de janeiro de 2009, e será orientada, no que couber, pelas diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
§ 1o Poderão ser adotadas metodologias de educação a distância para
garantir a adequada formação de profissionais para a educação do campo.
§ 2o A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à
atuação profissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a
pedagogia da alternância, e sem prejuízo de outras que atendam às
especificidades da educação do campo, e por meio de atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
§ 3o As instituições públicas de ensino superior deverão incorporar nos
projetos político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura os processos de
interação entre o campo e a cidade e a organização dos espaços e tempos da
formação, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação.
Art. 6o Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e
literários destinados à educação do campo deverão atender às especificidades
e apresentar conteúdos relacionados aos conhecimentos das populações do
campo, considerando os saberes próprios das comunidades, em diálogo com
os saberes acadêmicos e a construção de propostas de educação no campo
contextualizadas.
Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do
campo em seus sistemas de ensino, sempre que o cumprimento do direito à
educação escolar assim exigir, os entes federados assegurarão:
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I - organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de
diferentes idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de ensino,
especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental;
II - oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas etapas
dos anos finais do ensino fundamental, e de educação superior, de acordo com
os princípios da metodologia da pedagogia da alternância; e
III - organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo
produtivo e as condições climáticas de cada região.
Art. 8o Em cumprimento ao art. 12 da Lei no 11.947, de 16 de junho de
2009, os entes federados garantirão alimentação escolar dos alunos de acordo
com os hábitos alimentares do contexto socioeconômico-cultural-tradicional
predominante em que a escola está inserida.
Art. 9o O Ministério da Educação disciplinará os requisitos e os
procedimentos para apresentação, por parte dos Estados, Municípios e Distrito
Federal, de demandas de apoio técnico e financeiro suplementares para
atendimento educacional das populações do campo, atendidas no mínimo as
seguintes condições:
I - o ente federado, no âmbito de suas responsabilidades, deverá prever
no respectivo plano de educação, diretrizes e metas para o desenvolvimento e
a manutenção da educação do campo;
II - os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de suas Secretarias de
Educação, deverão contar com equipes técnico-pedagógicas específicas, com
vistas à efetivação de políticas públicas de educação do campo; e
III - os Estados e o Distrito Federal deverão constituir instâncias
colegiadas, com participação de representantes municipais, das organizações
sociais do campo, das universidades públicas e outras instituições afins, com
vistas a colaborar com a formulação, implementação e acompanhamento das
políticas de educação do campo.
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Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre a
instalação, a composição e o funcionamento de comissão nacional de
educação do campo, que deverá articular-se com as instâncias colegiadas
previstas no inciso III no acompanhamento do desenvolvimento das ações a
que se refere este Decreto.
Art. 10. O Ministério da Educação poderá realizar parcerias com outros
órgãos e entidades da administração pública para o desenvolvimento de ações
conjuntas e para apoiar programas e outras iniciativas no interesse da
educação do campo, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.
Art. 11. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA, executado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nos termos
do art. 33 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, integra a política de
educação do campo.
Art. 12. Os objetivos do PRONERA são:
I - oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Plano
Nacional de Reforma Agrária - PNRA, em todos os níveis de ensino;
II - melhorar as condições do acesso à educação do público do PNRA; e
III - proporcionar melhorias no desenvolvimento dos assentamentos rurais
por meio da qualificação do público do PNRA e dos profissionais que
desenvolvem atividades educacionais e técnicas nos assentamentos.
Art. 13. São beneficiários do PRONERA:
I - população jovem e adulta das famílias beneficiárias dos projetos de
assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA e do Programa Nacional de
Crédito Fundiário - PNFC, de que trata o § 1o do art. 1o do Decreto no 6.672, de
2 de dezembro de 2008;
II - alunos de cursos de especialização promovidos pelo INCRA;
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III - professores e educadores que exerçam atividades educacionais
voltadas às famílias beneficiárias; e
IV - demais famílias cadastradas pelo INCRA.
Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguintes
áreas:
I - alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino
fundamental;
II - formação profissional conjugada com o ensino de nível médio, por
meio de cursos de educação profissional de nível técnico, superior e pósgraduação em diferentes áreas do conhecimento;
III - capacitação e escolaridade de educadores;
IV - formação continuada e escolarização de professores de nível médio,
na modalidade normal, ou em nível superior, por meio de licenciaturas e de
cursos de pós-graduação;
V - produção, edição e organização de materiais didático-pedagógicos
necessários à execução do PRONERA; e
VI - realização de estudos e pesquisas e promoção de seminários,
debates e outras atividades com o objetivo de subsidiar e fortalecer as
atividades do PRONERA.
Parágrafo único. O INCRA celebrará contratos, convênios, termos de
cooperação ou outros instrumentos congêneres com instituições de ensino
públicas e privadas sem fins lucrativos e demais órgãos e entidades públicas
para execução de projetos no âmbito do PRONERA.
Art. 15. Os projetos desenvolvidos no âmbito do PRONERA poderão
prever a aplicação de recursos para o custeio das atividades necessárias à sua
execução, conforme norma a ser expedida pelo INCRA, nos termos da
legislação vigente.
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Art. 16. A gestão nacional do PRONERA cabe ao INCRA, que tem as
seguintes atribuições:
I - coordenar e supervisionar os projetos executados no âmbito do
Programa;
II - definir procedimentos e produzir manuais técnicos para as atividades
relacionadas ao Programa, aprovando-os em atos próprios no âmbito de sua
competência ou propondo atos normativos da competência do Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário; e
III - coordenar a Comissão Pedagógica Nacional de que trata o art. 17.
Art. 17. O PRONERA contará com uma Comissão Pedagógica Nacional,
formada por representantes da sociedade civil e do governo federal, com as
seguintes finalidades:
I - orientar e definir as ações político-pedagógicas;
II - emitir parecer técnico e pedagógico sobre propostas de trabalho e
projetos; e
III - acompanhar e avaliar os cursos implementados no âmbito do
Programa.
§ 1o A composição e atribuições da Comissão Pedagógica Nacional
serão disciplinadas pelo Presidente do INCRA.
§ 2o A Comissão Pedagógica Nacional deverá contar com a participação
de representantes, entre outros, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do
Ministério da Educação e do INCRA.
Art. 18. As despesas da União com a política de educação do campo e
com o PRONERA correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente
consignadas,

respectivamente,

aos

Ministérios

da

Educação

e

do

Desenvolvimento Agrário, observados os limites estipulados pelo Poder
Executivo, na forma da legislação orçamentária e financeira.
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Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 2010; 189o da Independência e 122o da
República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Daniel Maia
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FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO – MANIFESTO À
SOCIEDADE BRASILEIRA

As entidades integrantes do Fórum Nacional de Educação do Campo –
FONEC, reunidas de 15 a 17 de agosto de 2012, em Brasília, com a
participação de 16 (dezesseis) movimentos e organizações sociais e sindicais
do campo brasileiro e 35 (trinta e cinco) instituições de ensino superior, para
realizar um balanço crítico da Educação do Campo no Brasil, decidiram tornar
público o presente Manifesto:
1. A Educação do Campo surge das experiências de luta pelo direito à
educação e por um projeto político pedagógico vinculado aos interesses da
classe trabalhadora do campo, na sua diversidade de povos indígenas, povos
da floresta, comunidades tradicionais e camponesas, quilombolas, agricultores
familiares, assentados, acampados à espera de assentamento, extrativistas,
pescadores artesanais, ribeirinhos e trabalhadores assalariados rurais.
2. A Educação do Campo teve como ponto de partida o I Encontro Nacional de
Educadores da Reforma Agrária – I ENERA em 1997, e o seu batismo
aconteceu na I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do Campo
realizada em 1998, reafirmada nos eventos que vieram a sucedê-los. O eixo
principal do contexto de seu surgimento foi a necessidade de lutas unitárias por
uma política pública de Educação do Campo que garantisse o direito à
educação às populações do campo e que as experiências político-pedagógicas
acumuladas por estes sujeitos fossem reconhecidas e legitimadas pelo sistema
público nas suas esferas correspondentes.
3. Deste processo de articulação e lutas algumas conquistas dos trabalhadores
camponeses organizados merecem destaque: a criação do Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária – PRONERA; as Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica das Escolas do Campo (2002); A Licenciatura em
Educação do Campo (PROCAMPO); o Saberes da Terra; as Diretrizes
Complementares que institui normas e princípios para o desenvolvimento de
políticas públicas de atendimento da educação básica do campo (2008); o
reconhecimento dos dias letivos do tempo escola e tempo comunidade das
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instituições que atuam com a pedagogia da alternância (Parecer 01/2006 do
CEB/CNE), a criação dos Observatórios de Educação do Campo, além da
introdução da Educação do Campo nos grupos e linhas de pesquisa e
extensão em muitas Universidades e Institutos, pelo País afora e o Decreto nº
7.352/2010, que institui a Política Nacional de Educação do Campo.
4. A Educação do Campo nasceu no contraponto à Educação Rural, instituída
pelo Estado brasileiro, como linha auxiliar da implantação de um projeto de
sociedade e agricultura subordinado aos interesses do capital, que submeteu e
pretende continuar submetendo a educação escolar ao objetivo de preparar
mão-de-obra minimamente qualificada e barata, sem perspectiva de um projeto
de educação que contribua à emancipação dos camponeses.
5. O Estado brasileiro, nas diferentes esferas (federal, estadual e municipal), na
contramão do acúmulo construído pelos sujeitos camponeses volta hoje a
impor políticas que reeditam os princípios da educação rural, já suficientemente
criticados pela história da educação do campo, associando-se agora aos
interesses do agronegócio e suas entidades representativas (CNA, ABAG e
SENAR). Este projeto produz graves consequências para o país, como miséria
no meio rural e a consequente exclusão de grandes massas de trabalhadores,
a concentração de terra e capital, o fechamento de escolas no campo, o
trabalho escravo, o envenenamento das terras, das águas e das florestas. Esse
projeto não serve aos trabalhadores do campo.
6. A Educação do Campo está vinculada a um projeto de campo que se
constrói desde os interesses das populações camponesas contemporâneas.
Portanto está associada à Reforma Agrária, à soberania alimentar, a soberania
hídrica e energética, à agrobiodiversidade, à agroecologia, ao trabalho
associado, à economia solidária como base para a organização dos setores
produtivos, aos direitos civis, à cultura, à saúde, à comunicação, ao lazer, a
financiamentos públicos subsidiados à agricultura familiar camponesa desde o
plantio até à comercialização da produção em feiras livres nos municípios e
capitais numa relação em aliança com o conjunto da população brasileira.
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7. Vivemos no campo brasileiro uma fase de aprofundamento do capitalismo
dependente associado ao capital internacional unificado pelo capital financeiro
(Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio – OMC, Transnacionais da
Agricultura – Monsanto, Syngenta, Stora Enzo…), com o suporte direto do
próprio Estado brasileiro para a produção de commodities. Tudo isso legitimado
por leis (Código Florestal, lei dos transgênicos…) que, facilitam o saque e a
apropriação de nossos recursos naturais (terra, água, minérios, ar, petróleo,
biodiversidade) e recolonizam nosso território.
8. Movido pela lógica de uma política econômica falida pela vulnerabilidade
externa e pelo endividamento interno que compromete 45% do orçamento
brasileiro, o Governo impõe severas medidas de contingenciamento de
recursos da Reforma Agrária, saúde e educação. Os resultados para a
população camponesa é a desterritorialização progressiva das comunidades.
Esse quadro se agrava ainda mais pela deslegitimação da participação popular
na implementação e execução das políticas públicas.
9. A partir de uma reivindicação histórica das organizações de trabalhadores
que integram a luta por um sistema público de Educação do Campo, projetado
a partir do Decreto nº 7.352 de 2010, mas contrariando e se contrapondo às
reivindicações dos sujeitos que por ele continuam lutando, o MEC lançou, em
março de 2012, o Programa Nacional de Educação do Campo

–

PRONACAMPO. Do que já foi possível ter acesso a esse programa até o
presente momento, reconhecemos algumas respostas positivas às nossas
reivindicações, porém insuficientes para enfrentar o histórico desmonte da
educação da população do campo.
Assim, denunciamos como aspectos especialmente graves, os seguintes:
i. A implementação do PRONACAMPO atenta contra os próprios princípios da
LDB, ao não instituir a gestão democrática e colocando apenas o sistema
público estatal (estadual e municipal) como partícipe do Programa, ignorando
experiências de políticas públicas inovadoras e de sucesso, que reconheceram
e legitimaram o protagonismo dos sujeitos do campo na elaboração de políticas
públicas como sujeitos, não apenas beneficiários.
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ii. O Programa aponta para um desvirtuamento das propostas apresentadas,
especialmente em relação à educação profissional e à formação de
educadores, se realizada através da modalidade de Educação a Distância.
iii. É gritante e ofensiva ao povo brasileiro a ausência de uma política de
Educação de Jovens e Adultos, especialmente de alfabetização de jovens e
adultos e de Educação Infantil para o campo.
iv. Não reconhecemos a proposta do PRONATEC Campo elaborada pelo
SENAR/CNA, pelo projeto de campo que representa e porque como política o
PRONATEC ignora as experiências de Educação Profissional realizadas por
instituições como SERTA, MOC, ITERRA, Escolas Famílias Agrícola – EFA ́s,
Casas Familiares Rurais – CFR’s e pelo próprio PRONERA em parceria com
os Institutos Federais, entre outras.
v. Não reconhecemos igualmente, a proposta de Formação de Educadores, a
ser feita pela UAB, porque a formação de educadores à distância,
especialmente a formação inicial é considerada um fracasso pelas próprias
instituições dos educadores, como a ANFOP, além do que desconsidera
também o acúmulo das organizações sociais, sindicais e universidades na
formação presencial de educadores do campo.
vi. Denunciamos, com veemência, o esvaziamento dos espaços de diálogo e
construção de políticas públicas com a presença dos movimentos e
organizações sociais e sindicais do campo no âmbito do Ministério da
Educação, secundarizando e negando a construção coletiva como princípio da
Educação do Campo.
Em vista destas denúncias, apresentamos nossas proposições:
1) Redirecionamento imediato pelo Ministério da Educação, do processo de
elaboração e implementação do PRONACAMPO e suas ações, reconhecendo
e legitimando os sujeitos da Educação do Campo, na sua diversidade, em
âmbito federal, estadual e municipal.
2) Definição de políticas que visem à criação de um sistema público de
Educação do Campo que assegure o acesso universal a uma educação de
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qualidade, em todos os níveis, voltada para o desenvolvimento dos territórios
camponeses, na diversidade de sujeitos que os constituem.
3) Resgate do protagonismo dos movimentos/organizações sociais e sindicais
do campo na proposição e implementação das políticas públicas e dos
programas federais, estaduais e municipais de educação.
4) Elaboração de políticas públicas que tenham como base um projeto popular
para a agricultura brasileira, as experiências dos movimentos e organizações
sociais e sindicais e os princípios da Educação do Campo.
5) Revogação do dispositivo do Acórdão do TCU ao PRONERA, que proíbe
que os projetos dos cursos formais mencionem as organizações legítimas do
campo como CONTAG, MST e outras, na condição de instituições
demandantes e participantes dos projetos.
6) Ampliação das metas de construção de escolas no campo, uma vez que as
apresentadas são tímidas diante das 37 mil escolas fechadas nos últimos anos.
7) Elaboração de um Plano de construção, reforma e ampliação de escolas,
bem como a adaptação das estruturas físicas a fim de atender as crianças e
jovens do campo, as pessoas com deficiências, além de bibliotecas, quadras
esportivas, laboratórios, internet, entre outras. Garantia de transporte escolar
intra-campo e de qualidade, para o deslocamento dos estudantes com
segurança.
8) Solução imediata e massiva para o analfabetismo no campo, articulado a um
processo de escolarização básica.
9) Elaboração de uma política de Educação Infantil do Campo.
10) Fortalecimento e criação de Núcleos de Estudos e Observatórios de
Educação do Campo nas universidades e institutos, a fim de realizar
programas de extensão, pesquisas, cursos formais, formação continuada de
educadores/as, apoiando e construindo, com os sujeitos do campo, a educação
da classe trabalhadora camponesa.
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Este Manifesto foi reafirmado e apoiado pelos participantes do Encontro
Unitário dos Trabalhadores, Trabalhadoras e Povos do Campo, das Águas
e das Florestas, realizado em Brasília nos dias 20 a 22 de agosto de 2012.
Educação do Campo: por Terra, Território e Dignidade!
Brasília-DF, 21 de agosto de 2012.
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CARTA DE CANDÓI acompanhada da PAUTA DE COMPROMISSOS:

"Por uma política pública, que garanta aos povos do campo, das florestas e
das águas,o direito à Educação do Campo no lugar onde vivem".

CARTA DE CANDÓI/2013

No inverno de 2013, após treze anos da Carta de Porto Barreiro,
aproximadamente mil pessoas, grupo composto por educadores e educadoras;
educandos, educandas e pais; lideranças e outras pessoas das comunidades;
aproximadamente 120 municípios, representando movimentos sociais e
sindicais, escolas, universidades estiveram reunidos no Encontro Estadual de
Educação do Campo, organizado pela Articulação Paranaense por uma
Educação do Campo, para refletir sobre a atual conjuntura do campo e da
Educação do Campo, comprometidos com a classe trabalhadora na
perspectiva de sua emancipação. Esse encontro é mais uma das expressões
de que essa Educação é forjada num processo de luta da classe trabalhadora,
luta pela transformação do próprio campo, pela qual se busca a ruptura com o
atual modelo que tem como marca: a crescente concentração de terras, a
exploração dos trabalhadores, a expulsão desses dos seus territórios, a
pobreza, a possibilidade para a classe dominante de ganhos enormes e
transferência de renda e de mais-valia social. Esse processo de luta é
vivenciado num contexto de disputa não só no campo econômico e político,
mas também educacional. Vivemos num campo marcado pelas contradições:
entre a agricultura camponesa e o agronegócio, entre a produção em larga
escala com uso de agrotóxicos e a produção que respeita o meio ambiente,
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portanto, a vida; entre o latifúndio e a pequena propriedade ou a não
propriedade; entre patrão e empregado. Nesse contexto a classe trabalhadora
vive um momento de descenso, por isso, também de desafios, especialmente,
no que se refere à organização coletiva, ao empoderamento dos Movimentos
Sociais para o enfrentamento e o rompimento com o atual estado de coisas.
Por outro lado, há o apoderamento pelo Estado das propostas das políticas
públicas da Educação do Campo que que foram construídas pelos Movimentos
Sociais.
Aos sujeitos do campo muito foi negado no que se refere ao acesso à
educação formal. Porém, não houve passividade diante disso. Os movimentos
sociais e outros segmentos organizados estiveram muito presentes e a partir
dos anos 1990, ao realizarem o I Encontro Nacional dos Educadores da
Reforma Agrária (ENERA), em 1997;a I Conferência Nacional Por Uma
Educação Básica do Campo, em 1998, em Luziânia (GO) e, em 2004, a II
Conferência Nacional, pautaram o que nomearam de Educação do Campo,
postulando

uma

nova

concepção

de

educação

(buscando

formação

omnilateral, para e pelo trabalho, com estudo partindo das questões do campo,
acessando o conhecimento produzido pela humanidade), com posicionamento
político demarcado pela luta de emancipação da classe trabalhadora, com o
protagonismo da mesma e exigência de políticas públicas que garantissem
acesso à escolarização em escolas públicas e de qualidade social.
No Paraná, especialmente, a partir da II Conferência Paranaense “Por
Uma Educação Básica do Campo”, que aconteceu em Porto Barreiro/PR, em
novembro de 2000, foram ratificados os compromissos e a luta, assumidos
desde o início desse grande movimento. Nesse processo houve conquistas:
efetivação de marcos institucionais e legais que reconhecem a Educação do
Campo como política pública; ampliação da escolaridade, inclusive de acesso
ao Ensino Superior (principalmente em cursos de Pedagogia e Licenciatura em
Educação do Campo, entre outros) e à pós-graduação; constituição de
Articulações (âmbito nacional, estadual e regional), aproximando e integrando
os diferentes coletivos de Educação do Campo; produção de materiais e
eventos específicos; construção de uma identidade de Educação do Campo e
outras.
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Apesar dessas conquistas entendemos que temos ainda muitos
desafios: o primeiro deles diz respeito à necessidade de efetivar a Educação do
Campo como política pública. A partir disso, faz-se necessária: a reabertura,
manutenção e construção de escolas no campo; a ampliação do acesso a
todos os níveis e modalidades da educação, principalmente Educação Infantil,
Educação de Jovens e Adultos e ensino profissional (nível técnico e Ensino
Superior), garantindo também atendimento em processos de educação
especial na perspectiva de inclusão; busca de garantia de processos de
formação inicial e continuada específicos e vinculados aos interesses da classe
trabalhadora; construção de práticas pedagógicas em espaços educativos do
campo, inclusive em classes multisseriadas, na perspectiva da emancipação
humana, partindo da especificidade do campo, mas garantindo o acesso ao
conhecimento elaborado, socializando-as para potencializar as mudanças
necessárias; garantia de condições adequadas e necessárias para que ocorra
um processo educativo de qualidade, entendendo-as desde a estrutura física
aos materiais pedagógicos (inclusive sua produção); lotação de professores
concursados em escolas do campo; articulação dos sujeitos coletivos da classe
trabalhadora; pautar e fazer controle social das políticas públicas para o
campo.
Deixamos aqui registrado nosso posicionamento de indignação diante
dos governos, nas diferentes esferas, que relativizam ou ignoram totalmente as
necessidades de tais sujeitos, não os reconhecendo como sujeitos de direito,
detentores de práticas, de conhecimentos, de valores e de necessidades
próprios.
Entendemos que a Educação do Campo
- não representa apenas disputa conceitual, troca de palavras, mas se
vincula a uma materialidade imposta à classe trabalhadora no processo de
ampliação e consolidação do capitalismo, que a coloca numa situação de
exploração crescente, até expulsando-a do campo, que se torna campo do
agronegócio, mas também de reação a essa condição e a busca de outro
projeto de campo, de vida e de educação;
- que não é para e nem apenas com, mas dos trabalhadores do campo;
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- é luta coletiva por políticas públicas que não estejam subordinadas ao
economicismo e às determinações do mercado, mas aos interesses da classe
trabalhadora na perspectiva de sua emancipação;
- considera a diversidade dos sujeitos que dela necessitam, desde as
especificidades de trabalho, de cultura, de linguagem e outros, portanto,
reconhece a materialidade específica dos locais onde esses sujeitos produzem
sua vida;
- considera a escola como instrumento importante para apropriação e
produção de conhecimentos, portanto, espaço de ensino e formação humana;
- é direito social básico, universal e vital e dever do Estado.
Nós, participantes do Encontro Estadual de Educação do Campo, assumimos
coletivamente este conjunto de convicções e desafios, bem como a luta
necessária para que os povos do campo, das florestas e das águas, tenham
um processo de formação humana com qualidade social.
Essa carta foi construída, analisada e apoiada pelos participantes, na
tarde do dia 24 de agosto de 2013, no município de Candói/PR.

PAUTA DE COMPROMISSOS E LUTAS - CANDÓI/PR-2013

No inverno de 2013, após treze anos da Carta de Porto Barreiro,
aproximadamente mil pessoas, grupo composto por educadores e educadoras;
educandos, educandas e pais; lideranças; pessoas da comunidade; de
aproximadamente 120 municípios, representando movimentos sociais e
sindicais, escolas, universidades e comunidades, estiveram reunidos para
refletir sobre a atual conjuntura do campo e da Educação do Campo,
comprometidos com a classe trabalhadora na perspectiva de sua emancipação.
A partir das problematizações apresentadas, do diagnóstico feito em cada
encontro regional e no encontro estadual, foram apresentadas como
propostas/demandas da Educação do Campo:

1. Infraestrutura

- Construir novos prédios escolares no campo com estrutura completa para
biblioteca, laboratórios, alojamentos, área coberta para esporte, cozinha,
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refeitório, auditório e outros, reformar e reabrir aquelas que foram fechadas nos
últimos anos;
- Melhorar as estruturas físicas das escolas do campo, garantindo a qualidade
da merenda especialmente com produtos vindos do PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de aquisição de alimentos),
primando por alimentos de qualidade produzidos agroecologicamente pela
agricultura familiar ;
- Garantir café da manhã, almoço e jantar nas escolas do campo, sempre que
se fizer necessário, para a melhoria do processo educativo e qualidade de vida
dos sujeitos envolvidos no processo;
- Garantir bibliotecas, quadras poliesportivas, parques infantis, laboratórios
adequados, inclusive laboratório de análise de solos e materiais necessários
para realizar as atividades do processo de aprendizagem nas escolas do
campo, com contratação de pessoal qualificado para tais atividades;
- Criar biblioteca/teatro itinerante específico para atender as escolas do
campo, por meio da cultura popular movida por ônibus;
- Garantir para que as escolas do campo tenham acesso a tecnologias como
internet, telefone e outros para ampliar o acesso ao conhecimento e à
comunicação de qualidade;
- Construir centros de alternância para realização de cursos de formação inicial,
continuada,

graduação,

pós-graduação

e

extensão

que

atendam

à

especificidade do campo;
- Garantir água de qualidade às escolas do campo;
- Assegurar a continuidade e ampliação do PRONERA e de outras políticas
públicas para a Educação do Campo, superando seu caráter pessoal;
- Implementar novas Casas Familiares Rurais nos municípios do Paraná, que
trabalhem na perspectiva da produção agroecológica.

2. Formação , contratação de educadores (entendendo-os como o
conjunto

de

profissionais

da

educação)

e

articulação

com

as

Universidades
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- Garantir formação continuada/permanente aos educadores para atuar em
processos educativos no campo, por meio de instituições públicas e com
financiamento garantido, de forma presencial;
- Realizar concursos públicos para suprir a necessidade de lotação nas
escolas, com critérios claros quanto ao perfil dos educadores e educadoras,
com cargos de 20 ou 40 horas, independente do porte da escola, respeitando
sua especificidade, com auxílio-transporte, alimentação e com difícil provimento
- Exigir políticas públicas de financiamento para o desenvolvimento de projetos
de pesquisa, ensino e extensão que atendam a especificidade da Educação do
Campo;
- Ofertar cursos de Pedagogia e de outras licenciaturas, incluindo nos seus
currículos o estudo sobre as modalidades, como EJA e Educação Especial, na
perspectiva da concepção da Educação do Campo;
- Realizar encontros e seminários sobre Educação do Campo financiados pelo
governo estadual, com a participação dos Movimentos Sociais e outras
organizações da classe trabalhadora do campo na preparação e organização,
promovendo uma aproximação das universidades com a mesma;
- Solicitar ao Governo Estadual e/ou federal um estudo direcionado às
capacidades produtivas regionais do campo, de acordo com as demandas da
agricultura camponesa com o objetivo promover a integração do ensino médio
regular com a formação técnica, na perspectiva da formação agroecológica;
- Fomentar entre as Instituições de Ensino Superior, o desenvolvimento de
projetos de pesquisa, ensino e extensão com o objetivo de promover o resgate
sócio-histórico e cultural dos povos do campo, da floresta e das águas, a partir
da realidade dos sujeitos locais, com ênfase na reestruturação das suas
identidades e (re) caracterização das Escolas do Campo;
- Garantir que o financiamento para projetos de desenvolvimento formativos e
pedagógicos para a Educação do Campo, seja gerido pelos movimentos
sociais e sindicais da classe trabalhadora e organizações da Agricultura
Camponesa e não repassado para o SENAR.

3. Gestão
- Criar no âmbito do MEC de uma Secretaria Nacional de Educação do Campo
com orçamento específico, de forma a dar efetividade às demandas da
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educação do Campo no Brasil, com coordenações de infraestrutura (com
programas permanentes de construção de escolas no campo, reformas,
bibliotecas e tecnologia), formação continuada, contratação de profissionais da
educação, articulação com as universidades, produção de materiais didáticos e
propostas pedagógicas.
- Criar o Programa Dinheiro Direto na Escola/Campo PARA TODAS AS
ESCOLAS DO CAMPO, considerando suas especificidades.
- Garantir materiais didáticos para os educandos (as) do campo, por área e/ou
disciplinas construídos pelos setores das universidades que pesquisam a
Educação do Campo, em conjunto com os educadores (as) estaduais,
municipais e das organizações e movimentos sociais do campo;
- Criar no âmbito dos estados um Departamento de Educação do Campo, com
orçamento específico, de forma a dar efetividade às demandas da educação do
Campo no Paraná, com coordenações de Infraestrutura (com programas
permanentes de construção de escolas no campo, reformas e tecnologia),
formação continuada, contratação de profissionais da educação, articulação
com as universidades, produção de materiais didáticos e propostas
pedagógicas e criação de uma lei estadual para o difícil provimento dos
educadores(as) do campo, com Equipes de Coordenação permanentes nos
Núcleos Regionais de Educação e que tenham a formação em Educação do
Campo. (Licenciatura e ou Especialização e vivência/práticas).
- Criar uma coordenação da Educação do Campo, nas secretarias municipais
de educação;
- Exigir apoio dos gestores da política pública de Educação do Campo aos
processos de formação e capacitação realizados por instituições, movimentos e
organizações do campo.
- Reconhecer a Articulação Paranaense por uma Educação do Campo como
coletivo de representação dos povos do campo, da floresta e das águas nas
questões da educação, para analisar, propor, acompanhar, avaliar e deliberar
sobre as políticas públicas, assegurando a presença de seus representantes
nos assentos dos conselhos estaduais e municipais de educação;
-

Reconhecer

o

protagonismo

dos

movimentos/organizações

sociais/associações comunitárias e sindicais da classe trabalhadora do campo
na proposição e implementação das políticas públicas municipais e estaduais e
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na composição das equipes das secretarias/órgãos/coordenações municipais,
estaduais e nacional da Educação do Campo;
- Promover a valorização da Educação do Campo junto à sociedade e à
comunidade do campo por meio de campanha e ações midiáticas oficiais;
- Exigir o fim do programa Agrinho, pois, não atende às necessidades das
escolas do campo, bem como, não se relaciona com os sujeitos que vivem nas
comunidades camponesas;
- Articular junto às Associações dos municípios, uma rede de discussões sobre
a Educação do Campo que apresente e fortaleça as demandas para formação
pedagógica dos educadores das escolas do campo municipais;
- Criar uma agenda nacional integrada para a Educação do Campo;
- Garantir a representação da Educação do Campo nos Conselhos de
Educação de forma a assegurar o debate e a efetividade da política;
- Analisar criticamente o PRONACAMPO, entendendo que é possível e
necessário acessar algumas ações nele previstas, dentre elas destacamos: a
construção de escolas, a Formação de Professores e a Educação Profissional,
propondo mudanças na sua operacionalização.

2. Materiais e propostas pedagógicas

- Elaborar e construir propostas pedagógicas e materiais voltados às
especificidades do campo (com a participação dos professores do campo e
especialistas em educação do campo), articulando-as às Universidades e
órgãos de financiamento;
- Colocar a Escola do campo a serviço da transformação social, assumindo o
desafio pedagógico de construção de propostas que incluam e promovam os
saberes locais, a identidade, a memória, a história da comunidade;
- Reunir e sistematizar as experiências do campo produzidas no estado,
organizá-las, socializá-las e potencializá-las.

3. Acesso a todos os níveis e modalidade de Educação com qualidade
social
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- Definir políticas públicas que assegurem o acesso universal a uma educação
de qualidade social, em todos os níveis de ensino, que atenda às necessidades
dos sujeitos que vivem no campo, garantindo, inclusive, o direito de acesso no
local onde vivem, com transporte intra-campo quando necessário (também no
contra-turno), bem como a melhoria das estradas para a garantia da segurança
do transporte com qualidade;
- Ampliar as políticas de Educação do Campo contemplando as políticas de
lazer, cultura, tecnologia, saúde, gênero, cultura camponesa, entre outros;
- Construir práticas pedagógicas em espaços educativos do campo na
perspectiva da emancipação humana;
- Garantir o atendimento por assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo,
médico, oftalmologista e outros para os educandos, bem como, para aqueles
que são pessoas com necessidades especiais com qualidade e agilidade;
- Garantir processos de Educação de Jovens e Adultos para todos os níveis de
escolaridade no campo, independente do número de educandos por sala;
- Garantir presencialmente os 200 dias letivos nas escolas do campo,
resolvendo a problemática do transporte nos dias de chuva;
- Elaborar e efetivar uma política de Educação Infantil do Campo;
- Garantir bolsas de estudos para educadores das escolas do/no campo
cursarem pós-graduação em todos os níveis nas universidades públicas;
- Criar cursos técnicos que atendam às necessidades do campo;
- Promover cursos de graduação e pós-graduação em Educação do Campo,
gratuitos e presenciais, em Universidades públicas, bem como reestruturação
das propostas pedagógicas das licenciaturas em andamento para atender às
especificidades do campo, garantindo o reconhecimento dos mesmos em
processos de concurso público.

Povos do campo, das florestas e das águas!
Agosto de 2013

Candói/PR
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MANIFESTO DAS EDUCADORAS E DOS EDUCADORES DA REFORMA
AGRÁRIA (II ENERA/2015)

Somos educadoras e educadores de crianças, jovens, adultos e idosos de
acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária de todo o Brasil.
Vinculamos nosso trabalho ao MST, uma organização de trabalhadores
camponeses que há 31 anos luta pela terra, pela Reforma Agrária e por
transformações na sociedade brasileira. Em fevereiro de 2014, o MST realizou
seu VI Congresso Nacional, reafirmando seus compromissos históricos: a
Reforma Agrária Popular continua a luta pela democratização da terra, a partir
de um debate com a sociedade sobre o projeto de agricultura que defendemos
para nosso país e para o mundo.
Desde o início de nossa organização incluímos como prioridade a luta pela
universalização do direito à escola pública de qualidade social, da educação
infantil à universidade, entendendo que o acesso e permanência é fundamental
para inserir toda nossa base social na construção de um novo projeto de
campo e nas lutas pelas transformações socialistas. Temos buscado construir
coletivamente um conjunto de práticas educativas na direção de um projeto
social emancipatório, protagonizado pelos trabalhadores.
Como participantes do II Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da
Reforma Agrária, nos associamos a outras organizações de trabalhadores na
seguinte análise da realidade atual:

1. Vivemos numa sociedade capitalista cada vez mais desigual, que produz
riquezas para poucos e miséria para muitos. O capitalismo mundial é agora
comandado pelo capital financeiro e pelas grandes empresas privadas
transnacionais, que dominam e controlam a produção e circulação das
mercadorias em todos os países. Neste contexto, tudo vira negócio: a produção
de alimentos, a saúde, a educação, o lazer, e cada vez mais o espaço público
é subordinado aos interesses das classes detentoras do capital, pondo em
perigo a vida humana e a natureza.
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2. Como o objetivo principal é o lucro das empresas, as condições de vida dos
trabalhadores e trabalhadoras e os direitos sociais duramente conquistados,
estão sempre em perigo. No Brasil, estamos perdendo algumas conquistas dos
últimos anos e se agravam problemas como transporte público, moradia,
empregos e o acesso à saúde e à educação pública em todos os níveis e
modalidades.

3. Este modelo econômico é o mesmo que organiza e controla a produção
como um negócio capitalista, o agronegócio, e sua apropriação privada dos
recursos naturais, água, minerais e biodiversidade. Esta lógica de agricultura
está baseada em monoculturas que permitem produção em larga escala, mas
destroem a biodiversidade e precisam cada vez mais de insumos artificiais que
desequilibram os processos de reprodução da vida na natureza. O avanço do
agronegócio é amparado por leis e mantido por financiamentos públicos que
garantem sua expansão, expropriando a terra e os territórios de camponeses,
indígenas, quilombolas... No Brasil, a ausência de uma política de Reforma
Agrária é um dos indicativos da aposta equivocada dos governos no modelo do
agronegócio, que esconde suas graves contradições, já discutidas em todo o
mundo.

4. É possível desenvolver a agricultura de outra forma, tendo por objetivo
principal a produção de alimentos saudáveis para o conjunto da população, e já
existem muitas práticas buscando uma produção que respeite a saúde humana
e a natureza. Mas o desenvolvimento dessa agricultura em larga escala requer
novas pesquisas, produção de ciência e políticas que estimulem a recuperação
dos caminhos já percorridos pelos camponeses e pelas camponesas em sua
resistência ao longo da história da humanidade. Mas não tem sido essa a
opção dos que decidem o uso dos recursos públicos.

5. É esta mesma lógica perversa de colocar tudo a serviço da reprodução do
capital, que coloca a educação na mira dos empresários. Além do histórico
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objetivo de garantir a formação dos trabalhadores e trabalhadoras a serviço do
lucro das empresas, agora fazem da educação um ramo de seus negócios e
buscam assumir o controle político e pedagógico das escolas.

6. Grandes grupos empresariais intervêm cada vez mais na política
educacional, por meio de propostas que têm sido assumidas pelos governos
com o falso objetivo de melhorar a qualidade das escolas públicas. Na prática,
estas propostas representam um processo acelerado de mercantilização da
educação em todos os níveis. Primeiro, buscam demonstrar que a escola
pública está em crise, que educandos e educandas não aprendem, professores
e professoras não sabem ensinar e o sistema educacional não funciona.
Depois, apresentam como alternativa que as escolas passem a funcionar de
acordo com a lógica de trabalho e de gestão das empresas capitalistas. Isso
significa o estabelecimento de metas a serem atingidas, controle externo do
processo pedagógico, perda de autonomia do trabalho dos educadores e das
educadoras, responsabilização individual pela aprendizagem dos educandos e
educandas sob qualquer condição e currículos determinados em função da
avaliação em larga escala. Defendem, que para maior eficiência do modelo, as
próprias empresas assumam a gestão das escolas, recebendo recursos
públicos para esta tarefa. No Brasil esses grandes grupos empresariais se
organizam no “Movimento Todos pela Educação”.

7. Do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras há muitas organizações,
educadores e educadoras, educandos e educandas e comunidades que, desde
seus locais de trabalho buscam pensar e fazer mudanças necessárias na
escola pública, mas com outros objetivos. É preciso, sim, transformar a escola
para voltar seu trabalho educativo ao desenvolvimento mais pleno de todas as
pessoas, visando uma formação humana emancipatória de longo prazo. Há
ricas práticas educativas sendo desenvolvidas nessa direção.

8. Mas estes projetos estão em condições desiguais de disputa, porque cada
vez mais o Estado assume o lado das reformas empresariais da educação, da
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mesma forma que na agricultura assume o lado do agronegócio. Por isso, as
escolas públicas estão hoje em grave risco. Elas estão cada vez menos
públicas, menos democráticas, menos inclusivas e mais instrumentais. E os
trabalhadores e as trabalhadoras cada vez menos autônomos para desenvolver
suas práticas educativas.

9. No Brasil, o direito à educação de trabalhadores e trabalhadoras ainda não
foi resolvido. O projeto escravocrata, latifundista e agroexportador do país,
explica porque sequer chegamos à universalização da educação básica e
porque existem 14 milhões de jovens e adultos ainda não alfabetizados. Este
projeto é responsável pela desigualdade histórica no atendimento dos direitos
de trabalhadores e trabalhadoras do campo.

10. Mesmo com todas as lutas dos sujeitos coletivos do campo, ainda se tem
20,8% de analfabetos e a população camponesa tem, em média, 4,4 anos de
estudo. Aí está o maior contingente de crianças fora da escola, os menores
índices de atendimento à educação infantil, a maior precariedade física das
escolas, as piores condições profissionais de trabalho dos docentes, os
contratos de trabalho mais precários, o maior número de educadores e
educadoras que atuam sem formação inicial.

11. A agricultura capitalista, que expulsa as famílias do seu território, somada à
lógica privatista das políticas educacionais, tem acelerado o fechamento de
escolas públicas no campo e dificultado a construção de escolas que atendam
às diferentes etapas da educação básica, negando às populações o direito de
estudar no lugar onde vivem e trabalham. Entre os anos de 2003 e 2014, foram
fechadas mais de 37 mil escolas no campo. A política do transporte escolar
afasta as crianças das escolas, seja pelo tempo gasto em péssimas estradas
seja pelos meios de transporte precários.

12. As reformas empresariais em curso fazem com que as escolas que ainda
resistem no campo sofram uma investida cada vez mais forte das empresas do
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agronegócio, através de cartilhas e projetos pedagógicos que fazem
propaganda de seu projeto e dos interesses de classe que representam, além
de ser parte da investida de privatização disfarçada da escola pública.

Diante desta realidade e buscando honrar a história de que somos parte,
manifestamos nossos COMPROMISSOS de LUTA e CONSTRUÇÃO:

1. Seguir lutando por uma sociedade justa, democrática e igualitária, sem
exploração do trabalho e da natureza, com Reforma Agrária, com um projeto
popular de agricultura e com saúde, cultura e educação de qualidade social
para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras.

2. Lutar contra qualquer tipo de reforma neoliberal que reduza os direitos dos
trabalhadores e das trabalhadoras e comprometa a democracia e a soberania
do nosso país.

3. Combater o modelo do agronegócio que representa doenças, morte e
destruição da natureza e dos povos do campo, das florestas e das águas,
especialmente dos povos indígenas e quilombolas. E resistir à ofensiva das
empresas do agronegócio nas escolas do campo, que tenta subordinar
educadores e educadoras, educandos e educandas à sua lógica destrutiva,
com falsos discursos inovadores.

4. Construir a Reforma Agrária Popular, com distribuição de terras a quem nela
vive e trabalha e com avanço da agricultura camponesa que tem como principal
objetivo a produção de alimentos saudáveis e ambientalmente sustentáveis
para o conjunto da sociedade.

5. Trabalhar pela agroecologia como matriz tecnológica, produção de
conhecimento e desenvolvimento de uma agricultura a partir dos princípios da
agrobiodiversidade e da soberania alimentar dos territórios.
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6. Combater a privatização da educação pública em todas as suas formas,
seguir na defesa de uma educação pública desde a educação infantil até a
universidade e atuar contra as reformas empresariais defendidas no Brasil pelo
Movimento Todos pela Educação, que buscam subordinar as escolas às
exigências do mercado, reduzem as dimensões formativas, roubam o tempo da
aprendizagem, instalam uma competição doentia e ampliam a exclusão.

7. Defender a destinação de verba pública exclusivamente para a educação
pública.

8. Combater a indústria cultural capitalista que produz um modo de vida
consumista e individualista.

9. Seguir denunciando que FECHAR ESCOLA É CRIME! E lutar contra a
desigualdade educacional em nosso país e pela construção de mais escolas
públicas no campo, com infraestrutura adequada, de acordo com a realidade
do campo.

10. Trabalhar pela alfabetização e políticas públicas de EJA e exigir políticas
que garantam o direito à elevação da escolaridade de todo povo brasileiro.

11. Defender para todos os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da
cidade, uma educação emancipatória que vise o desenvolvimento do ser
humano em todas as dimensões da vida, que alargue a visão de mundo das
novas gerações e permita vivenciar relações sociais baseadas em valores
como a justiça, a solidariedade, o trabalho coletivo e o internacionalismo.

12. Seguir na construção de uma escola ligada à vida das pessoas, que tome o
trabalho socialmente produtivo, a luta social, a organização coletiva, a cultura e
a história como matrizes organizadoras do ambiente educativo da escola, com
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participação da comunidade e auto-organização de educandos e educandas, e
de educadores e educadoras.

13. Lutar contra todo tipo de violência e preconceitos étnicos e raciais,
glbtfóbicos e de gênero.

14. Participar das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação por
condições dignas de trabalho, valorização profissional e formação adequada.

15. Seguir trabalhando pela Pedagogia do Movimento e pela Educação do
Campo, na construção da Pedagogia Socialista para o conjunto dos
trabalhadores e das trabalhadoras.

Prestamos nossa homenagem a Florestan Fernandes, uma grande liderança
da luta pelo direito à educação e pela escola pública no Brasil, que colocou seu
trabalho a serviço das causas do povo. Que seu legado siga inspirando nossa
organização: não se deixar cooptar, não se deixar esmagar. Lutar sempre!

Conclamamos nossos e nossas camaradas de luta e de projeto para juntos
transformarmos as graves contradições deste momento histórico em lutas
coletivas na direção das transformações necessárias para construção da futura
república socialista do trabalho.

Lutar, Construir Reforma Agrária Popular!
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Significado do Girassol na Educação do Campo
Texto copiado da obra: Articulação Paranaense por uma Educação do Campo
– Caderno 3 – A mística do Girassol (Porto Barreiro, Paraná, 2 a 5 de
novembro de 2000)
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