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A História da Educação no Brasil, marcada
predominantemente por uma concepção eurocêntrica,
elitizada e pautada na lógica urbano-industrial passa,
sobretudo, a partir do final dos anos de 1990, por um
período de tensão epistemológica. Trata-se de uma
tensão provocada, não mais de forma verticalizada
das universidades, para os sujeitos escolares mas, pelo
seu inverso.
Neste contexto, são os sujeitos do campo que,
articulados e organizados em movimentos sociais
populares, permeados por uma solidariedade orgânica
horizontalizada, apresentam-se frente ao Estado,
enquanto sujeitos escolares de direitos que cunham
uma outra educação: a Educação do Campo.
A Educação do Campo, em sua essência, é
emancipadora, libertária, com uma proposta que
respeita as identidades dos camponeses, os quais
almejam um plano de desenvolvimento territorial
com sustentabilidade humana e natural, que visa
a soberania alimentar das comunidades, do país e
das nações.
Se o Brasil, historicamente, pouco possibilitou
a impressão das vozes de seus sujeitos escolares,
neste momento atual, a realidade demonstra o
contrário pois, no campo, os sujeitos conquistam sua
visibilidade e manifestam sua resistência, rompendo o
silêncio e ecoando seu grito de liberdade, a liberdade
de ser, estar e de expressar a verdadeira história de seu
povo e de seu país e, consequentemente, incorporarse como sujeito da e na história do mundo.
Por isso, o Departamento da Diversidade, por
meio da Coordenação da Educação do Campo, tem
a satisfação de apresentar o livro, cujo título Vozes de
resistência: sobre práticas educativas realizadas nos
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tempos e espaços ocupados pelo MST, composto por
textos de diferentes pesquisadores, expressa e socializa
experiências escolares vividas por um coletivo de
trabalhadores do campo.
Essa obra evidencia, principalmente, as
experiências realizadas pela Secretaria de Estado
da Educação do Paraná em parceria com o MST,
principalmente com a proposta das Escolas
Itinerantes, as quais vêm construindo novas
referências de educação pública e de qualidade
como as que se realizam no Colégio Estadual Iraci
Salete Strozak, no Colégio Estadual Centrão, dentre
outras escolas da Rede Estadual de Educação. Essas
experiências, somadas aos demais investimentos
públicos na produção de material de apoio e na
formação continuada dos educadores do Movimento
e dos professores da Rede Estadual de Educação, os
quais atuam nos acampamentos e assentamentos
da reforma agrária, afirmam o dever constitucional
do Estado, bem como a importância e a vontade
política de se construir política pública de Educação
do Campo no Paraná.
Este livro também reafirma que o campo é
mais do que um espaço marcado pela produção em
larga escala de monoculturas, de desertos verdes,
pelo contrário, há um campo de vidas e resistências
que se manifestam em busca da garantia de seus
direitos humanos e essenciais a suas existências, de
quem quer garantir a condição de sujeitos de direitos
na realização de seus anseios, sonhos e utopias, no
presente e para o futuro.
Neste sentido, este conjunto de textos compõe
mais uma importante referência que vem para
demarcar e fortalecer o território da Educação do

Campo, que poderá ser utilizado pelos educadores
e educadoras para estudos, reflexões pedagógicas e
como fonte de pesquisa para a práxis docente. Desafia
a escola pública a transformar e a ser transformada,
assim como, para alimentar a esperança daqueles que
acreditam que uma outra história humana, na Terra,
é possível.
Boa Leitura!
Coordenação da Educação do Campo
Departamento da Diversidade
Secretaria de Estado da Educação do Paraná
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Muito presente na história da educação brasileira
são as questões relacionadas à Educação do Campo,
porém, é a partir dos anos 1990 que elas ganham maior
visibilidade. Isso decorre, principalmente, do empenho
dos movimentos sociais em provocar o debate acerca do
projeto social que dá sustentação aos diferentes projetos
de educação do campo. Um desses movimentos é o dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Um dos principais mitos que deve ser superado
quando se propõe a discussão sobre a Educação do
Campo é “que se trata de uma única perspectiva”.
Muitos que se posicionam em relação à questão
o fazem colocando todas as propostas no mesmo
pacote. Há diferenças imensas sobre as propostas que
compõem a Educação do Campo, especialmente no
que se refere às concepções de homem e sociedade
que lhes dão sustentação. Assim, nesse trabalho, temos
por objetivo contribuir para que as pessoas possam
conhecer a proposta educacional do Movimento e
também para que se avance na implementação da
mesma, no sentido de superar seus próprios limites.
Nesse conjunto de artigos, reunimos vários
pesquisadores, de diferentes Universidades e da
Educação Básica, unidos pelo respeito e compromisso
com o MST e por uma temática em comum, ou seja,
a educação que ocorre nos tempos-espaços ocupados
pelo mesmo. Apesar da diferença de concepção dos
autores, as discussões são riquíssimas e trazem vozes
de vários lugares, permitindo-nos perceber vários
aspectos da proposta: currículo, gestão, construção
de identidade e formação de professores.
A coletânea é composta de seis artigos:
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a) O primeiro, intitulado Currículo e Escola
Itinerante: pressupostos, conteúdo, vivências
geradoras e avaliação, que tem como autores
Clésio Acilino Antonio, Marcos Gehrke e Marlene
Lucia Siebert Sapelli, apresenta reflexões sobre o
currículo das escolas itinerantes no Paraná e discute
sobre a seleção, organização e distribuição dos
conhecimentos escolares, enfatizando a questão da
avaliação e da definição das vivências geradoras.
b) O segundo, intitulado História e memória
como elementos de formação da identidade Sem
Terra, que tem como autoras Marizete Lucini e
Ernesta Zamboni, nos leva a refletir sobre “como
a narrativa histórica e as práticas de memória
atuam na produção de uma identidade Sem Terra,
configurando-se como resistência aos processos
homogeneizadores e homogeneizantes das
identidades sociais”. As autoras problematizam o
papel do Estado e da sociedade civil no processo
de luta por direitos.
c) O terceiro, intitulado Escolas itinerantes
dos acampamentos do MST: aproximações
e distanciamentos entre escola e vida, que
tem como autora Caroline�������������������
Bahniuk, tem como
objetivo “�����������������������������������������
analisar a relação entre escola e vida a
partir de uma experiência concreta – a Escola
Itinerante Sementes do Amanhã pertencente
ao Acampamento Chico Mendes, localizado no
município de Matelândia – na região Oeste do
Estado do Paraná”. A autora faz a discussão a
partir dos estudos de Pistrak que entende que “a
escola precisa conectar-se a seu tempo, à vida dos
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sujeitos que a compõem, a seu entorno articulado,
à totalidade das relações sociais”.
d) O quarto, intitulado Formação de educadores
do campo: a experiência educativa na
organização dos estágios desde a Pedagogia do
Movimento, que tem como autoras Ana Cristina
Hammel e Natacha Eugênia Janata, resulta
da pesquisa feita no Colégio Estadual Iraci
Salete Strozak, uma escola pública do campo,
localizada no Assentamento Marcos Freire,
assentamento de reforma agrária do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no
município de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná e tem
como objetivo “problematizar as experiências
vividas no Curso de Formação de Docentes em
nível médio”, especialmente aquelas relacionadas
com os estágios.
e) O quinto, intitulado Gestão democrática e
ocupação da escola: limites e possibilidades
da gestão das escolas em acampamentos e
Assentamentos do MST, que tem como autor
Fernando José Martins, apresenta o resultado de
uma pesquisa realizada junto às escolas - Escola
Iraci Salete Strozake, em Jardim Alegre, Escola
Municipal Rural Chico Mendes e Escola Estadual
Centrão, em Querência do Norte - e tem por
objetivo apresentar elementos que nos ajudem
a compreender como se consolida a gestão
democrática da escola. O autor considera que o
sistema da participação comunitária realizado
na escola pública, nesse caso, nas escolas dos
assentamentos e acampamentos, “resgata seu
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sentido de público popular, pois é inegável que a
participação reacende o sentimento de pertença
da população frente à ‘coisa’ pública”.
f) O sexto e último capítulo, intitulado Memórias
de infância e de escola: vozes de educadores e
educadoras do curso Pedagogia do Campo do
Paraná, que tem como autora Noeli Valentina
Weschenfelder, busca
��������������������������������
compreender, a partir das
narrativas dos educadores, como as diferentes
instituições e as práticas educativas foram e são
atravessadas por marcadores identitários. A
autora considera que para o “grupo pesquisado as
questões de classe social são mais visíveis e vêm
à tona nas narrativas pessoais, canções, cursos de
formação e nas produções didáticas desde o início
da luta pela terra, uma vez que são camponeses
sem terra”.
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Este texto foi organizado para o III Seminário
Nacional das Escolas Itinerantes dos Acampamentos
do MST: “11 anos de Escola itinerante no MST”, que
ocorreu durante o período de 5 a 9 de maio de 2008,
em Faxinal do Céu e recebeu algumas modificações
posteriormente.
O propósito central deste escrito foi orientar
as reflexões do momento de “Estudo e debate:
Currículo da Escola Itinerante: planejamento,
conteúdo, avaliação, vivências geradoras”, como
momento de discussão e formação na organização
desse evento. Sua construção foi orientada por uma
metodologia de escrita coletiva, a qual os professores
interlocutores convidados compõem, cada um deles,
um texto inicial. Como resultado desse processo,
finaliza-se numa integração teórica ordenada pela
temática, mas mantendo, quase em sua totalidade, a
originalidade dos elementos teórico-metodológicos,
como na utilização de alguns termos daqueles
textos iniciais. Portanto, como poderão observar, o
título do texto traz problematizações que permeiam
os âmbitos anunciados para a mesa, ao mesmo
tempo em que possibilita a permanência da criação
singular individual para a comunicação coletiva
entre os autores.
Gostaríamos de salientar que o texto,
mantendo a característica coletiva particular, não
se deixou envolver por uma idéia de esgotamento
em suas formulações. Isso o fez um “texto-andante”,
justamente porque permitiu que o acúmulo de
reflexões sugeridas e experienciadas a partir deste
Seminário fossem introduzidas numa versão
ressignificada, que agora apresentamos.

N

as cercas
da abordagem
positivista
no currículo
estandardizado
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Estaremos, neste início de discussão tratando
de alguns aspectos sobre seleção, organização e
distribuição dos conhecimentos escolares. O objetivo,
com isso, é situar algumas problemáticas que as
escolas do campo têm pela frente à construção de
seus projetos político-pedagógicos ou curriculares.
A realidade da dinâmica curricular em escolas
do campo vem nos demonstrando que os professores,
em suas práticas pedagógicas, comumente se deparam
com problemáticas teórico-metodológicas pertinentes
ao ensino do conhecimento escolar (DAVIS e
GATTI, 1993). Certas especificidades pedagógicas,
encontradas em dinâmicas sócio-educacionais
diversas, precisam receber um tratamento mais
particularizado a partir de suas peculiaridades
curriculares, ainda que não exclusivamente próprias
das escolas do campo. Visto deste modo, queremos
dizer que a dinâmica curricular das escolas do campo
se caracteriza com certas especificidades, justamente
porque manifesta contradições à organização do
ensino escolar a partir dos parâmetros do modelo
de escolarização moderno de massa. Neste sentido,
convivem com algumas dificuldades derivadas deste
próprio modelo, como aquele que incluiria amplos
coletivos de alunos, com um sistema tecnológicoorganizacional comum de disciplinas escolares, de
planejamentos, de horário, de espaço e outros.
O modelo de currículo estandardizado está
associado à constituição dos sistemas modernos de
escolarização ou expansão democrática da educação
pública no final século XIX e início do XX, da
expansão da educação de massa, instituindo formas de
justificar os propósitos sociais e políticos da educação.
Traz, com isso, as relações de processos internos desse

sistema educativo de legitimar tais propósitos a partir
de uma base organizacional do conhecimento social
(GOODSON, 2000). A discussão sobre os graus de
menor ou maior classificação dos discursos de uma
especialidade, ou de disciplinas escolares, são exemplos
de um formato escolar que cria um “conjunto de
regras de reconhecimento especializado” traduzido e
transformado “na sintaxe para geração de significados
legítimos” do conhecimento social (BERNSTEIN,
1996, p. 50). Ou seja, um processo de estandardização
que é anunciado como problema do currículo escolar
quanto ao modo como a formação humana é deslocada
do sentido à educação mais global, ou mais vinculado à
realidade social e cultural.
Na literatura educacional, não especificamente
restrita ao currículo, observamos que o procedimento
de organização do trabalho escolar se torna uma
dimensão de análise sobre questões da escolarização
básica. O ensino disciplinar ou a organização
disciplinar do conhecimento escolar, por meio de
uma lógica estandardizada, é apontada com suas
problemáticas ao trabalho pedagógico, visto o
processo de ensino e aprendizagem fragmentado e
padronizado nesta forma hegemônica de organização
dos conhecimentos escolares (LOPES, 1999). Para
superação de suas consequências estandardizadas no
currículo escolar, sugere-se que se exclua a “noção de
disciplina como controle do conhecimento, limites
rígidos e atemporais”, e se passe a “estruturar a noção
de disciplinas como campos de saber, áreas de estudos
e conjunto de problemas a serem investigados”, no
sentido de que estes inter-relacionem “aspectos das
disciplinas tradicionais e outros sequer pensados
tradicionalmente” (Idem, p. 196).
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Os princípios daquela lógica geralmente são
criticados por não tratarem os conteúdos a partir de
um modelo mais globalizado ou integrado entre os
conhecimentos, as aprendizagens e as relações sociais.
Questões também relacionadas à própria função
socializadora da escola nos anos do Ensino Fundamental, que toma um caráter diferente dos outros níveis de
escolarização, já que, como observa Sacristán,
[...] o fato de que esta vá mais além dos
tradicionais
conteúdos
acadêmicos
se considera normal, devido à função
educativa global que se atribui à instituição escolar (SACRISTÁN, 2000, p. 55).

A orientação pedagógica e curricular para
os conteúdos numa lógica estandardizada, em que
as disciplinas estão sustentadas por um sistema
tecnológico-organizacional ao longo do processo
escolar em suas etapas, constitui o formato curricular
unidimensional de seleção dos conhecimentos. Uma
orientação que embasa frequentemente o trabalho
pedagógico das escolas em geral, trazendo sempre à
tona a discussão da possibilidade de apropriação dos
conhecimentos para a superação da aprendizagem
com enfoque demasiadamente acadêmico e estéril dos
modelos tradicionais, “estritamente intelectualistas”,
sem a “individualidade da reflexão e da ação da práxis
humana” (FREIRE, 1979, p. 48). Ou seja, o conteúdo
escolar não pode ser visto como um conjunto de
informações que devem ser simplesmente repassadas
a um sujeito passivo, sem a problematização da
realidade (FREIRE, 1987).
O modelo estandardizado dos conhecimentos
escolares é geralmente associado à organização
disciplinar das matérias de ensino dos anos finais do
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Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Ressaltamos
que as realidades escolares que nos são referências
apontam que o formato estandardizado atinge também
a formação das crianças dos anos finais da Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Este
formato é orientador da seleção dos conhecimentos
para o ensino destas etapas da Educação Básica, via
guias curriculares oficiais e, predominantemente,
dos conteúdos dos livros didáticos, organizados com
referências nos primeiros, e tornados instrumentos
básicos de apoio aos professores, estabelecendo
“grande parte das condições materiais para o ensino
e a aprendizagem nas salas de aulas de muitos países
através do mundo” (APPLE, 1995, p. 81).
De modo predominante, os guias curriculares
e livros didáticos vêm compensando a problemática
formação inicial dos professores sobre os fundamentos
teórico-metodológicos dos conhecimentos das diversas
disciplinas escolares. Estes mecanismos de orientação
curricular acabam favorecedores de um processo de
rotinizacão das intervenções de ensino, instituindo
listas de conteúdos, muitas vezes informacionais, sem
o amplo desdobramento prático-conceitual, a partir
de modelos didáticos padronizados. Por decorrência
desse processo, são também otimizadores, nos
últimos passos ao ensino efetivo com os alunos, dos
planejamentos individualizantes dos professores,
ainda que estes tenham participado muitas vezes de
planejamentos coletivos na escola. Os livros didáticos,
especificamente, constituem-se, assim, auxiliar básico
do processo de ensino nas salas de aulas, mas como
“modelo-padrão, a autoridade absoluta, o critério
último de verdade. Neste sentido, os livros parecem
estar modelando os professores” (FREITAG, MOTTA
e COSTA, 1997, p. 111).
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Os guias curriculares e os livros didáticos
tornam-se, tendencialmente, importantes mecanismos de legitimação do conhecimento escolar já
constituído como referência dissociada de um
processo crítico de significação didático-pedagógica
para o currículo escolar. O questionamento sobre o
próprio conhecimento escolar não ocorre, porque
o currículo escolar, em seu elemento nuclear,
não é debatido com mais profundidade, pois o
conhecimento está dissociado de suas origens sociais,
deslocadas do contexto de produção e de possíveis
relações com a vida social dos alunos. A “educação
bancária” aqui encontra seu melhor sentido de
reprodução político-pedagógica: conhecer a partir de
informações desconexas, sem compreender a práxis
humana, arquivos de informações que arquivam o
próprio aluno e o professor, como nos ensina Freire
(1987, p. 58):
[...] arquivados, porque, fora da busca,
fora da práxis, os homens não podem
ser. Educador e educandos se arquivam
na medida em que, nesta distorcida visão
da educação, não há criatividade, não há
transformação, não há saber.

Portanto, a partir de um certo modelo
universalizante e homogeneizador da relação do
conhecimento escolar com a realidade sociocultural
dos alunos, o conhecimento, neste modelo curricular
dominante, é “tratado basicamente como um domínio
dos fatos objetivos” e externos. Um conhecimento divorciado do significado humano (GIROUX, 1997, p. 45).
Em conjunto com tais problemáticas, a escola
é organizada por todo um processo de estruturação
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didático-pedagógica, pela qual os conhecimentos,
as aulas, os tempos e os espaços para o ensino são
engendrados numa lógica linear de desenvolvimento.
A distribuição implícita dos conhecimentos
disciplinares na lógica estandardizada nas rotinas
educativas é naturalizada, muitas vezes, em questões
mais singulares do trabalho pedagógico. Questões
como: quanto tempo se deve ensinar uma disciplina
ou outra? Deve-se ensinar mais esta disciplina, em
certos momentos, do que outra? Amanhã tem aula
de, e não pode de! Qual o livro didático que trata da
disciplina nesse ano? Quem ensinará a disciplina no
ano letivo? Utiliza-se um caderno diferente ou não
para cada disciplina? Entre outras, muitas explicativas
sobre o processo padronizado do trabalho pedagógico
nas escolas. Como ainda exemplifica Santomé:
O currículo se fragmenta em disciplinas
ou matérias, estas em blocos de
conteúdos, ou em lições, capacidades
e valores; ou, ainda, em trimestres,
semestres, cursos acadêmicos e níveis
educacionais; o horário escolar se divide
em blocos rígidos, os quais separam
atividades que deveriam ter uma maior
continuidade entre si; o professorado se
compartimentaliza em departamentos
(desconexos, a maioria das vezes); a
escola se isola da comunidade, etc.
(SANTOMÉ, 1995, p. 63).

O trabalho pedagógico em tais princípios
leva os professores e as escolas a se envolverem com
preocupações caracterizadas pelas regularidades
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do processo de ensino e aprendizagem escolar,
como mecanismos que se efetivam na prática do
currículo e que sugerem uma naturalização no
trabalho escolar. O convívio com o cotidiano
das escolas, como observa Candau (2000, p. 54),
aponta como “são homogêneos os rituais, os
símbolos, a organização do espaço e dos tempos,
as comemorações de datas cívicas, as festas, as
expressões culturais, etc”. As dificuldades de
superar algumas tradições pedagógicas, como
as exemplificadas por Candau, advêm destas
regularidades, ou ainda “como a prioris universais,
como algo que sempre foi assim e que não pode ser
de outra maneira” (SANTOMÉ, 1995, p. 63). Essas
são as que os professores e as escolas demonstram
certas dificuldades para revisão ou análise, como
possibilidades de mudança desta racionalidade
técnica de organização do processo de ensino.
As rupturas nas estruturas deste modelo
de currículo escolar, fundado na racionalidade
estandardizada, relacionadas aos outros modos
possíveis de organização que os professores e as
escolas constroem autonomamente em seus projetos
pedagógicos, mantêm vinculações com esferas de
decisões curriculares mais amplas sobre o que é
prescrito para o sistema educacional. Estas esferas
de decisão são muito importantes para avaliarmos
as suas consequências no processo de legitimação
do instituído, como aqueles mecanismos políticoadministrativos de prescrição ao currículo escolar
que alcançam as práticas pedagógicas dos professores,
a partir de um processo de legitimação normativa
de poder, como “contextos interligados da política
curricular” (PACHECO, 2003). Tais ponderações nos
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fariam problematizar os mecanismos já interiorizados
nas práticas pedagógicas nas escolas, como resultados
de guias curriculares oficiais, que modelam o formato
do currículo, basicamente por instruírem quais os
conhecimentos e quando estes devem ser tratados
nos momentos do trabalho escolar.
Podemos dizer que esta legitimação normativa
se efetiva em padrões muito bem estabelecidos, os
quais os professores e as escolas têm ainda para superar,
já que os mecanismos político-administrativos,
tendencialmente, vêm legitimando algumas tradições
pedagógicas ainda por serem rompidas, não só no
plano pedagógico. Ou, como nos indica Sacristán:
[...] a alternativa à escolarização
dominante para um projeto cultural
diferente implica um constante
esforço por decodificar as condições
da escolarização, porque sem a
transformação dessas condições não há
possibilidades de mudanças curriculares
ou culturais, já que é inerente ao conceito
de currículo o fato de que ele está
ligado a uma forma de estruturação das
instituições educacionais (SACRISTÁN,
1996, p. 37).

Ao mesmo tempo, poderíamos discutir que a
predominância da estandardização do conhecimento
escolar no currículo, em relação a modelos mais
integrais, está arraigada na própria natureza históricosocial da escola como instituição complexa da
formação humana. Nessa relação estabelecida entre a
prática curricular e a organização do conhecimento
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escolar, perpassa uma dimensão política de
formação e controle, deflagrada num programa de
transmissão facilitada do conhecimento escolar. O
conhecimento particular selecionado no currículo
escolar, comumente se constitui para legitimar um
modo de tornar o mundo inteligível, como formas
de regulação social e de estilos privilegiados de
raciocínio. Popkewitz trata os elementos deste
processo de transmissão a partir da organização dos
próprios sistemas de pensamento em que o currículo
escolar moderno está fundado, pois:
[...] aquilo que está inscrito no
currículo não é apenas informação
– a organização do conhecimento
corporifica formas particulares de
agir, sentir, falar e “ver” o mundo e o
‘eu’ (POPKEWITZ, 2002, p. 174).

Mais adiante, o autor ainda complementa:
[...] currículo é uma coleção de sistemas
de pensamentos que incorporam regras
e padrões através dos quais a razão e
a individualidade são construídas. As
regras e padrões produzem tecnologias
sociais cujas conseqüências são
regulatórias. A regulação envolve não
apenas aquilo que é cognitivamente
compreendido, mas também como
a cognição produz sensibilidades,
disposições e consciência no mundo
social (Idem, p. 194).
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Tais questões do debate educacional, até aqui
discutidas, sugerem-nos a valorização de movimentos
autônomos de reorganização curricular que envolvam
amplamente os professores em um processo contínuo
de construção de transformações pedagógicas ou
curriculares. A base de disposição ou organização
estandardizada do currículo escolar pode ser
problematizada no desencadeamento das reflexões
com os professores e as escolas do campo, buscando
localizar as transformações para o interior da discussão
político-pedagógico da educação como iniciativas
mais holísticas (GOODSON, 2000). Discutir as
relações desta base de disposição do currículo escolar
toma um caráter muito significativo, visto que as
escolas do campo, podendo prosseguir com uma
política de extensão dos padrões mais conservadores
da escola moderna de massa, sofrem as consequências
da estrutura do modelo estandardizado de currículo.
Problemáticas dos processos de estandardização
no currículo escolar têm recebido atenção em
reorientações curriculares ou de renovação
pedagógica que procuram envolver os professores
em movimentos de formação continuada mediante
reflexões e práticas, com a finalidade de transformar a
compartimentação instrumental do conhecimento no
currículo escolar (BARRETO, 1998). Essas iniciativas,
geralmente, buscam tratar das questões envolvidas na
compartimentação dos conhecimentos escolares com
outros princípios ordenadores ou integradores do
currículo e com outra atitude de caráter epistemológico
na prática do professor. Assim, outras abordagens
de organização curricular constituem possibilidades
ao ensino escolar, como o trabalho com “temas
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geradores” (FREIRE, 1987), “complexos” (PISTRAK,
2002) e “projetos interdisciplinares” (FAZENDA,
1994). Outras ainda, mais específicas na dimensão dos
conhecimentos, procuram redimensionar categorias
conceituais mais amplas, como os “eixos curriculares”.
Estes são colocados na condição de envolver todas
as disciplinas do currículo, para criar um “campo de
ação”, mantendo “as características específicas, os
conteúdos e os métodos próprios, bem como ritmo e a
característica de cada professor”, pelos quais “propostas
coletivas possam ser desenvolvidas por conjuntos de
professores, de turmas, de séries, de alunos e outros”
(ALVES, 1998, p. 53). Essa última abordagem de
organização não se assemelha aos “temas transversais”,
a partir dos ordenamentos político-pedagógicos dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL,
1997), que flexibilizavam a orientação global aos
projetos curriculares, pela flexibilização horizontal e
verticalmente, de modo temático, dos conteúdos das
disciplinas escolares (VEIGA, 1995).
A introdução destas abordagens suscita
debates significativos entre os professores, por
se caracterizarem pela natureza mais integral de
organização pedagógica e curricular. Ou seja, são
propostas que contribuem para superar o processo
estandardizado do currículo escolar, ao alimentar uma
rica discussão sobre a dimensão da prática curricular
construída pelos professores, de seus saberes práticos
e diários. Isso implica que, conforme Macedo:
[...] as alternativas à disciplinarização
devem ser buscadas, não apenas na
dimensão do conhecimento escolar
hegemônico, mas fundamentalmente
no processo através do qual os
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praticantes do currículo ressignificam
suas experiências. E nesse sentido,
elas já existem, senão como tecnologia
legitimada de fazer curricular, como
currículo vivido que incorpora os saberes
de mundo dos sujeitos que nele vivem
(MACEDO, 2001, p. 186).

Localizando esta última ponderação no
âmbito da prática pedagógica nas escolas, podemos
tratá-la numa perspectiva da própria definição do
processo da intervenção didática no ensino neste
espaço. Podemos dizer, mais objetivamente, que nos
processos pedagógicos de definição do tratamento dos
conhecimentos escolares, os professores imprimem
também um sentido educativo próprio, resultado de
seus arranjos didáticos e curriculares para intervenção
nas disciplinas (LOPES, 1999).
Discutir como esses arranjos manifestam
elementos próprios, quando tratados pelos professores
em múltiplas disciplinas nas escolas do campo, faznos olhar para a dinâmica curricular destas escolas
como constituidora de situações particulares,
ainda que específicas do processo escolar comum
às escolas em geral. As disciplinas escolares, aqui,
sofrem interferências sócio-históricas nas suas
definições, como também nos próprios processos
de interferências didáticas que se consubstanciam
efetivamente em conteúdos do ensino, ou seja,
[...] como o conjunto dos conteúdos
cognitivos e simbólicos [...], selecionados,
organizados, ‘normatizados’, ‘rotinizados’,
sob o efeito dos imperativos de
didatização” (FORQUIN, 1993, p. 167).
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Portanto, o trabalho de didatização organizado
pelos professores vai provocar, basicamente, uma
intervenção pedagógica com elementos próprios,
fazendo com que recusemos:
[...] a imagem passiva da escola como
receptáculo de subprodutos culturais
da sociedade. Ao contrário, devemos
resgatar e salientar o papel da escola
como
socializadora/produtora
de
conhecimentos (LOPES, 1999, p. 218).

Tal compreensão traz questões fundamentais
ao processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos
escolares na sua relação com a prática social.
Como sabemos, o acesso e domínio a todos, de
conhecimentos socialmente produzidos, é a tarefa
fundamental da educação escolar, mas:“não se trata de
quaisquer conteúdos, de vez que são eles inseparáveis
dos valores e interesses com que são produzidos
e utilizados” (MARQUES, 1988, p. 171). Como
também, o surgimento dos conceitos mais abstratos
dos campos de conhecimentos não são resultados de
“meros ‘pensamentos puros’ ou de ‘idéias e/ou intuições
inatas’, mas tiveram, mesmo que de modo mediato,
certa vinculação com as necessidades da vida social”
(OLIVEIRA, 1987, p. 91). Neste sentido, o currículo
escolar torna-se um âmbito de decisão fundamental
sobre a cultura selecionada e transmitida.
A transmissão do patrimônio cultural nas
escolas implica, de modo substancial, a afirmação
do valor da cultura transmitida. Uma questão que
recai sobre o debate da diversidade de vida social
e cultural tratada na escola, ou sobre o acesso
escolar à população do campo, como viemos
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presenciando no movimento de luta pela Educação
do Campo, possivelmente já um tanto expresso nas
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo (BRASIL, 2002)4. Este tipo de
compreensão nos permite discutir que a valorização
da cultura do campo pela escola está situada como
referencial normativo e também como referencial
epistemológico. Este segundo referencial, indicanos que temos duas acepções de cultura, nas quais
o currículo escolar se funda, que não devem ser
opostas, mas reconciliadas: a) a “antropológica”,
como aquele “conjunto de significados ou
informações e comportamentos de tipo intelectual,
ético, estético, social, técnico, mítico etc”, próprias
de um grupo social, e pela qual podemos dizer que
este tem uma determinada cultura; b) o sentido
restrito de “alta cultura”, dizendo respeito ao
“melhor” da “condição universal humana, embora
em certos casos não sejam tão universais como se
diz” (SACRISTÁN, 1996, p. 40-1).
Por isso, compreendemos que a cultura dos
alunos do campo não pode ser colocada como
conflitante, quanto ao do acesso aos bens culturais
universais humanos, dadas as importantes relações
que aquelas duas acepções de cultura citadas
constituem no trabalho pedagógico escolar. Ou,
como salienta Forquin:

4

Art. 2º, 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”.

Historicamente, a emancipação das
massas sempre esteve ligada, não apenas
ao projeto de escolarização universal,
mais ainda à exigência de unificação
escolar, à reivindicação de um acesso
de todos aos elementos de base de uma
cultura humana essencialmente unitária,
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pelo menos no interior de um mesmo
país e, sem dúvida, para além dele. [...]
A escola não pode ignorar os aspectos
“contextuais” da cultura (o fato de que
o ensino dirige-se a tal público, em tal
país, em tal época), mas ela deve sempre
também se esforçar para pôr ênfase no
que há de mais geral, de mais constante, de
mais incontestável e, por isso mesmo, de
menos “cultural”, no sentido sociológico
do termo, nas manifestações da cultura
humana (FORQUIN, 1993, p. 132-143).

As reflexões críticas sobre estandardização do
currículo escolar nas práticas educativas em escolas
do campo tomam a atenção político-pedagógica
diferenciada quando não perdem de vista, como
necessidade de pensamento crítico de superação,
os mecanismos universais do modelo curricular ou
escolar moderno, como também os processos culturais
envolvidos, no plano da prática social e pedagógica
(ANTONIO e LUCINI, 2007), e que estão presentes
do processo escolar.
Na figura a seguir, procuramos representar os
elementos acima discutidos, a serem considerados na
dinâmica curricular, como elementos de orientação a
âmbitos importantes dessa dinâmica, não considerada
a partir de uma lógica linear:
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No primeiro núcleo da figura, a “prática social”
situa a própria relação mediada que a educação escolar
estabelece permanentemente com a realidade social ou
com a vida prática da sociedade, a qual o ser humano,
como ser social, está inserido nas práticas produtivas,
nas lutas sociais e vida política, como nas produções
científicas e artísticas, a educação. As “orientações de
concepção pedagógica e curricular” dizem respeito
às orientações que advém de uma concepção educacional, com os marcos filosóficos situados coerentemente
com a prática transformadora e objetivada na ação
pedagógica em um currículo crítico. Dessas orientações, as “considerações socioculturais” nos indicam
que o processo pedagógico é uma intervenção que toma
a análise da sua relevância social a partir da realidade
cultural, particular e universal, dos alunos na formação
escolar, já que estabelece uma importante relação entre
os saberes dos alunos e os conhecimentos escolares,
configurados num projeto de formação humana definido pela escola. É um estágio de análise sobre como a
escola selecionará os conhecimentos, organizando-os e
distribuindo-os durante o percurso na dinâmica curricu-
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lar entre os anos ou ciclos de formação. As “considerações
psicopedagógicas às aprendizagens” são aquelas que
situam os processos de aprendizagens potenciais e
possíveis entre os alunos com os conhecimentos. Aqui
é importante a análise sobre as interações sociais que
ocorrem entre as aprendizagens significativas com os
conhecimentos, e como esses estão sendo apropriados
nas interações sociais e individuais nos tempos e espaços educativos. Com as “considerações epistemológicas aos conhecimentos”, a escola situa as mediações
pedagógicas que trazem implícitas as apropriadas
intervenções didáticas na relação entre as potencialidades de aprendizagens dos alunos e de ensino de certos
conhecimentos trabalhados pelo professor. Isso significa
que cabe à escola selecionar conhecimentos em cada
ano e ciclo de formação, estabelecendo critérios de
ampliação dos saberes e conhecimentos dos alunos,
para que esses transpassem seus modos anteriores
de formação.
No segundo núcleo da figura, pela
“organização didático-curricular” a escola
define como organizará a intervenção didáticocurricular, como aquela que necessita orientar todo
o trabalho dos professores na escola no processo
pedagógico, ainda que possam ser diferentes entre
os ciclos iniciais e finais. Desta opção da escola, os
planejamentos e planos de ensino são discutidos
no coletivo, no projeto pedagógico da escola, para
após serem tratados individualmente por cada
professor, e avaliado nas reuniões ou “paradas
pedagógicas”. O modo como a escola organiza
esse processo, institui práticas pedagógicas
específicas sobre toda a dinâmica curricular, nos
anos, ciclos, com a seleção dos conhecimentos, a
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organização destes e a intervenção no ensino. Ou
seja, a “organização didático-curricular” sugere
que esta não esteja contraditória com a concepção
educacional adotada pela escola.
No terceiro núcleo da figura, os “campos de
saber e áreas de estudos”, alcança-se propriamente
um estágio crítico da dinâmica curricular, já que
neste a estrutura do sistema educativo, com os
resquícios da seriação e da disciplinarização dos
conhecimentos escolares podem discorrer em
problemáticas pedagógicas para superar os aspectos
da estandardização desses conhecimentos. Colocamse à prática pedagógica dos professores os desafios
de romper com a lógica de selecionarem nas “listas”
de conteúdos, possivelmente já pré-estabelecidas
nos livros didáticos ou guias curriculares, quais os
conhecimentos que realmente são fundamentais e
importantes à formação dos alunos. Nesse estágio,
não significa desconsiderar as especificidades dos
conhecimentos das disciplinas escolares, mas procurar
abordá-los numa dinâmica que os leve a relacionarem
entre si para conhecer os fenômenos sociais e naturais.
É importante identificar que os “conteúdos” são os
desdobramentos de “conceitos” e que estes últimos
significam modos mais concretos de apreensão
dos fenômenos sociais e naturais. Os “conceitos”
possibilitam a apropriação não fragmentada, em
partes dissociadas de seu sentido cognitivo e social na
formação humana, de certos aspectos dos fenômenos.
Ou seja, isso quer dizer que a realidade social é situada
em “problemas/temáticas”, das quais são necessários
de compreender e de conhecer a partir de modos
significativos e objetivos por conceitos científicos, que
melhor organizam nossa capacidade de pensamento.
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Os “conceitos” orientam as apropriações pelo ensino
de “conteúdos”, em suas particularidades, na rotina
didática (as lições, exercícios, sistematizações,
esquemas, painéis, as produções textuais etc.).
Como buscamos refletir até aqui, uma das
tarefas importantes que temos pela frente é discutir a
realidade da dinâmica curricular das escolas do campo.
Isso parece nos permite tratar as questões da prática
curricular, como âmbito de análise da concretização
do ensino nas escolas do campo. O que faz o currículo
escolar, em seus processos reais de construção, como
os da Escola Itinerante, torna-se um âmbito de análise
significativo para discutirmos, a seguir, as práticas
pedagógicas nessas escolas a partir das referências que
procuram superar o currículo estandardizado.
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Quando foi feita a transposição da proposta de
Paulo Freire (que tinha como objetivo a alfabetização
de adultos) para a educação básica no Movimento,
ocorreram problemas em relação à definição de
conteúdos e também dificuldades para harmonizar as
vivências (temas) geradoras com, principalmente, os
conteúdos das várias disciplinas dos anos finais do Ensino
Fundamental e Médio. Assim, houve a necessidade de
se discutir no interior do Movimento a questão dos
conteúdos, ou seja, a matéria prima que será utilizada
nas escolas para atingir seus objetivos. E essa matéria
prima é o conhecimento. Às vezes, entendemos que
ensinar seja apenas repassar informações. Pelo contrário,
segundo Wachowicz (1995), a educação não se reduz à
transmissão do conteúdo cultural, mas de apropriação
de uma realidade, não só de um conteúdo elaborado
sobre essa realidade. Assim, educar é, ao mesmo tempo

socializar conhecimento produzido e levar à produção
de novos conhecimentos. Se falamos, então, que o
conteúdo escolar é o conhecimento produzido pela
humanidade, o que entendemos por conhecimento?
Numa perspectiva materialista histórica dialética diríamos que o conhecimento é fruto do trabalho
humano. Pode-se dizer que o trabalho é a forma do ser
humano “ser” e como disse Marx “é o que o distingue dos
animais”, ou “tal como produz assim ele é”.
Antunes (2004), ao analisar os escritos de
Engels, afirma que neles o autor considerava o
trabalho condição básica e fundamental de toda
a vida humana ao ponto de afirmar que o trabalho
criou o próprio homem. O próprio corpo do homem
foi se transformando nesse processo, portanto, em
parte, é produto dele. O trabalho coletivo levou
à necessidade da linguagem. Com o trabalho e
com a palavra articulada, o próprio cérebro foi se
transformando. Com isso, as necessidades humanas
foram se modificando e, em consequência, também
sua forma de viver. Passou a fazer uso do fogo, a
domesticar os animais, a caçar, a pescar, a dedicarse à agricultura e, mais tarde, à fiação e à tecelagem,
à elaboração de metais, à olaria e à navegação. O
homem foi modificando a forma de trabalhar e no,
mesmo processo, a si mesmo. Assim, o homem foi
atuando sobre a natureza cada vez de forma mais
intencional. Passou a planejar o trabalho. Segundo
Katz, Braga e Coggiola (1995, p. 11) “o intercâmbio
que o homem realiza com a natureza mediante o
trabalho não é um ato instintivo-biológico, mas uma
ação consciente”.
Para realizar o trabalho, o homem foi criando
vários instrumentos e várias formas, foi encontrando
soluções para as situações problemáticas que precisava
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resolver para produzir sua vida material, ou seja, foi
produzindo conhecimento. Então, o conhecimento
é produto do trabalho humano e como tal precisa
ser socializado aos outros homens. Isso acontece por
meio da educação. Então, é preciso entender educação
como processo de socialização do que a sociedade já
produziu, portanto, mediadora entre a sociedade e
a “pessoa”. As questões da educação são engendradas
nas relações que os homens estabelecem ao produzir
sua existência, portanto também é trabalho. É a
educação que mantém viva a memória de um povo.
A educação, portanto, não é neutra, é política; não
é deslocada do contexto, é processo situado social
e historicamente. Assim, devemos entender que a
escolha dos conteúdos do currículo escolar nunca é
desinteressada, nem neutra, pois é um ato político.
A nossa preocupação com os conteúdos, deve
levar a algumas reflexões: quais são nossos objetivos?
Quem define o conteúdo desse currículo? Que parte
do conhecimento, produzido pela humanidade,
portanto patrimônio da humanidade e herança de
todos, é transformada em saber escolar? O que é
conhecimento? Que abordagem devemos dar a esses
conteúdos, ou seja, que método devemos utilizar?
Para falar dos conteúdos devemos, então,
explicitar, em primeiro lugar, os objetivos que irão
guiar a escolha e a abordagem que será dada aos
mesmos, pois são eles que as definem.
Poderíamos
apontar
como
objetivos
principais para nossas escolas de acampamentos e
assentamentos, comprometidas com a Pedagogia do
Movimento, os seguintes:
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1. Apropriar-se e socializar conhecimento
amplo e profundo acerca da realidade;
2. Desenvolver capacidades humanas superiores
(abstração, memória reflexiva, atenção intencional,
raciocínio lógico, imaginação, sensibilizar-se
diante da situação do outro...) num processo de
formação omnilateral;
3. Compreender histórica e dialeticamente a
realidade;
4. Comprometer-se com a realidade social,
enquanto sujeito de pensamento e ação,
posicionando-se conscientemente diante da
sociedade de classes, na perspectiva da classe
trabalhadora tornar-se classe para si.
Esses objetivos estão em consonância com a
formação de sujeitos que têm conhecimento científico,
que desenvolvem ao máximo suas capacidades e que
colocam tais instrumentos a serviço da emancipação
humana. Se esses são nossos objetivos, a seleção dos
conteúdos e a forma como serão abordados deve
ser feita no sentido de alcançá-los. Infelizmente,
muitas vezes, segundo Arroyo (1999), os conteúdos
são selecionados e aplicados no sentido de ajustar
os indivíduos à lógica da produção capitalista,
alienando-os e adestrando-os, ou seja, o trabalho que
realizamos com nossa matéria prima, os conteúdos,
levam à formação de sujeitos conformados, passivos,
mas habilidosos e competentes para aumentar o lucro
dos donos dos meios de produção.
Para trabalharmos os conteúdos também
foram indicados, no Encontro Estadual das
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Escolas Itinerantes de 2008, alguns desafios a
serem enfrentados pelos educadores: os conteúdos
das diferentes áreas do conhecimento devem ser
trabalhados de forma integrada; os encaminhamentos
pedagógicos devem ser feitos no sentido de auxiliar
o educando na construção do conhecimento e não na
sua reprodução mecânica; os educadores precisam
desenvolver hábitos de pesquisa permanente; fazse necessário, ao trabalhar os conteúdos, partir da
realidade do aluno, porém, garantir a ampliação
da compreensão dessa realidade; refletir sobre o
método de abordagem e não se preocupar só com
o fazer; criar mecanismos para evitar a rotatividade
de educandos; ter clareza do que se está enfrentando
para superar; conhecer o contexto sócio-cultural dos
educandos; aproveitar os conhecimentos empíricos
da comunidade para realizar práticas; encontrar
soluções para os problemas da realidade e fazer o
registro das práticas pedagógicas.
Também precisamos ter presente, ao selecionar
e trabalhar os conteúdos, os princípios do Movimento.
São eles, os princípios filosóficos: educação para a
transformação social; educação para o trabalho e a
cooperação; educação voltada para as várias dimensões
do homem; educação com/para valores humanistas e
socialistas; educação como um processo permanente
de formação/transformação humana. E também, os
princípios pedagógicos são: relação entre teoria e
prática; combinação metodológica entre processo de
ensino e de capacitação; a realidade como base da
produção do conhecimento; conteúdos formativos
socialmente úteis; educação para o trabalho e pelo
trabalho; vínculo orgânico entre processos educativos
e processo políticos; vínculo orgânico entre processos
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educativos e processos econômicos; vínculo orgânico
entre educação e cultura; gestão democrática; autoorganização dos/das estudantes; criação de coletivos
pedagógicos e formação permanente dos educadores/
das educadoras; atitudes e habilidades de pesquisa;
combinação entre processos pedagógicos coletivos e
individuais (MST, 1999).
Muitas vezes, os conteúdos escolares definemse a partir das fábulas ou das versões da história e da
ciência, registradas e disseminadas pela burguesia.
Se negarmos o acesso ao conhecimento científico, de
forma histórica e dialética, negamos a possibilidade
da construção de uma crítica à realidade social tão
necessária para a construção de um posicionamento
político contra-hegemônico.
A seleção dos conteúdos é importantíssima,
porém a abordagem que faremos é outro aspecto
relevante. Encontramos nas escolas muitas práticas
que explicitam uma abordagem positivista. Quando
adotamos como referência o positivismo preocupamonos em descrever e mensurar os fatos, em quantificar,
em analisar de forma objetiva a experiência, portanto
reduzindo o grau de subjetividade, em analisar a
constância das leis naturais e isso, em geral, leva-nos
a um conhecimento quantitativo, isolado e parcial.
Nessa perspectiva, o homem que pesquisa a realidade
torna-se mero coletor de informações e fatos presentes
em documentos e assume postura de “neutralidade” já
que não deve emitir juízos de valor sobre as questões.
Poderíamos considerar uma abordagem
materialista histórica dialética dos conteúdos como
um instrumento importante para atingir os objetivos
mencionados. Se o fizermos trataremos os conteúdos,
ou a realidade, de forma a perceber seu movimento,
suas contradições, sua totalidade (relações entre os
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diferentes aspectos) e suas mudanças quantitativas e
qualitativas. Se assim o fizermos, os vários aspectos
trabalhados nas áreas do conhecimento ganharão
outro enfoque (SAPELLI, 2004):
a)	����������������������������������
Ao trabalharmos com os aspectos da Língua
Portuguesa, romperíamos com práticas que
pregam a suposta neutralidade dos textos e que
enfatizam no ensino aprendizagem da língua
o domínio da forma padrão como objetivo
prioritário de maneira acrítica e desprovida
da interferência das relações de poder e
construiríamos uma prática que ao promover
a apropriação da língua padrão, o fizesse no
sentido de instrumentalizar o sujeito para uma
leitura crítica da realidade que lhe impulsionasse
a ações de intervenção significativa nesta.
b)	���������������������������������������
Ao trabalharmos com os aspectos matemáticos, romperíamos com práticas que consideram
os mesmos apenas parte de uma ciência exata e a
colocam de forma positivista isenta do caráter político
e classista. Deixaria de ganhar ênfase a sequência e o
aprofundamento da lógica e ganharia significação
o atrelamento dos mesmos com a leitura dos fatos
reais no sentido de explicitar-lhes a contradição, a
totalidade, a mediação e as possibilidades. Assim, os
números expressariam as desigualdades humanas, a
supremacia de classe, os limites do progresso. Dessa
forma, o sujeito teria no seu raciocínio matemático
um instrumento para aguçar os olhos de ver e
compreender que em cada quantidade há uma
qualidade que define a vida de cada ser humano a
sua volta e a sua própria. Pensamos que estes sejam
aspectos nos quais o caráter de suposta neutralidade

42

(reforçado pelo caráter positivista que lhe é impresso)
dificulte mais que em outros a possibilidade de
revisão, de desconstrução e de uma reconstrução na
perspectiva do materialismo dialético histórico.
c)	����������������������������������������
Ao trabalharmos os aspectos históricos,
romperíamos com práticas que trabalham os
mesmos como uma sequência linear de fatos,
engendrados pelos heróis da classe dominante com
a participação secundária dos personagens da classe
dominada e construiríamos uma prática na qual
esses aspectos fossem trabalhados para explicitar
todas as vozes, as relações de poder que expuseram
tantos à morte, ao sofrimento, à subjugação e
poucos ao domínio, à hegemonia. Superaríamos
práticas nas quais a memorização é enfatizada em
detrimento da capacidade de análise e síntese.
d)	���������������������������������������
Ao trabalharmos os aspectos geográficos,
romperíamos com aquelas práticas nas quais se
trabalha de forma fragmentada os aspectos físicos,
econômicos e outros. e trata-se o homem ou
países como “estatísticos” e construiríamos uma
prática na qual esses aspectos seriam trabalhados
para instrumentalizar o sujeito para realizar uma
leitura mais crítica da realidade a partir da “análise
histórica” da formação das diversas configurações
espaciais a partir da análise das relações sociais
de produção (idem), o que levaria o sujeito a uma
visão de totalidade do espaço geográfico.
e)	����������������������������������������
Ao trabalharmos os aspectos das ciências,
romperíamos com práticas que adotam a análise
evolucionista e que contribuem para legitimar
o processo de desenvolvimento da produção
e suas consequências de crescente exclusão
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social ou de aceitação de cada nova fase desse
desenvolvimento como algo inquestionável e
inevitável e construiríamos uma prática que
objetivasse compreender o dinamismo das
transformações explicitando seu caráter excludente
e instrumentalizando-se o “coletivo” para admitir
e, posteriormente, construir novas formas de
desenvolvimento da produção não excludente.
f)	�������������������������������������
Ao trabalharmos os aspectos artísticos,
romperíamos com práticas que enfatizam num
extremo o mero domínio da técnica e noutro a
expressão espontaneísta e construiríamos uma
prática que estimulasse a partir da realidade social
a capacidade criadora do homem e a leitura das
expressões artísticas a partir do seu contexto
unindo o fazer, o olhar e o pensar (Idem, p. 87).
g)	������������������������������������
Ao trabalharmos os aspectos corporais,
romperíamos com práticas de mero adestramento
do corpo como propriedade do trabalhador para
o capitalismo ou do exercício para o prazer e
construiríamos uma prática na qual se trabalhasse
o movimento com o objetivo de desenvolver
coordenação ampla buscando o controle total
do corpo para servir como instrumento de
possibilidades de posicionamento na relação com
os outros e no processo de trabalho, ou seja, um
sujeito que domina seu corpo pode usá-lo para
criar, para defender suas idéias, para relacionar-se
e para exercitar a empatia.
h) Ao trabalharmos os aspectos da Língua
Estrangeira Moderna, romperíamos com práticas
que enfatizam a memorização e o trato de conteúdos
distantes da realidade do aluno e construiríamos
uma prática na qual se contemplasse os vários

44

tipos de textos aproximando-os da realidade dos
alunos (Paraná apud SAPELLI, 2004, p. 88-89),
contribuindo para que o aluno se situasse como
sujeito. Assim, a apropriação da Língua Estrangeira
Moderna tornar-se-ia um instrumento para que
o aluno tivesse acesso mais amplo às informações
e para que ele percebesse as relações de poder
engendradas entre países e consequentemente
entre culturas, economias, e outros.
Outro aspecto importante a ser analisado é a
avaliação que, na Escola Itinerante, é um processo
complexo e envolve constantemente educadores,
toda organização do acampamento e do Movimento.
Avaliação com dimensão política e conjuntural,
social e pedagógica. Avalia-se desde o processo de
criação e organização da escola no acampamento até
quem serão os educadores, as condições precárias de
trabalho, como vão garantir a água na escola, avalia-se
a organização das instâncias e a organicidade, avalia-se
o estado, como conseguir os documentos das crianças,
o que fazer com os educandos com dificuldade de
aprender, o planejamento e as metodologias dos
educadores... Portanto, avaliar nesta escola é resolver
coletivamente, com divisão de tarefas, o que está posto
como problema na realidade, avaliar é criar o problema
onde ele ainda não é percebido, avaliar é envolver toda
base acampada no processo de produzir a escola dentro
da organicidade do Movimento, avaliar para qualificar
a ação pedagógica dos educadores.
Poderíamos dizer que pelo menos três são
as frentes de avaliação na realidade de uma escola
de acampamento: a avaliação do processo de
produção da escola e sua implementação enquanto

A

valiação
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avaliação na
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do Paraná
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Escola Itinerante; avaliação do trabalho escolar, ou
seja, tudo o que envolve a forma que a escola vai
assumir (organicidade, gestão, tempos e espaços,
auto-organização dos educandos, seu currículo...);
avaliação do trabalho pedagógico, o processo vivido
no interior dos ciclos/séries/etapas, no coletivo de
educadores, no acompanhamento ao desenvolvimento
dos educandos (critérios e instrumentos de avaliação,
acompanhamento aos educandos, a apropriação
do conhecimento, as oficinas, conselhos de classe
participativos, pareceres, notas). Neste texto/
exposição fez-se a opção de privilegiar reflexões sobre
as duas últimas frentes de avaliação:o trabalho escolar
e o trabalho pedagógico, tomando a experiência da
Escola Itinerante do Estado do Paraná.
Nos Ciclos de Formação, a avaliação traz como
objetivo central tomar a realidade vivida no interior
da escola e suas relações com o contexto para desde
então construir possibilidades de intervenção políticopedagógica no currículo e na escola. Ela assume, ainda,
o papel de redimensionar a ação pedagógica bem como
subsidiar permanentemente educadores e a escola na
condução do processo educativo.
Nesse sentido, muitos passos já foram dados
nestes seis anos de Escola Itinerante no Paraná e que
foram dando identidade à escola e ao seu currículo,
poderíamos destacar: ela é implementada somente
nos acampamentos que desejam ter a escola, a escola
construída/discutida pela base acampada, educadores do
local e sua atuação em duplas, negação da escola seriada
e sua reprodução autoritária tomando como exemplo a
substituição das notas pelos pareceres descritivos.

Muitos limites surgem e se instauram, sobre
estes precisamos dialogar: a resistência de educadores
em construir processos mais diagnósticos e dialógicos
de avaliação; ainda não se atua efetivamente na
dinâmica dos ciclos de formação e com o coletivo
de educadores dos ciclos; limites na construção dos
pareceres descritivos, pois temos o vício do atribuir
notas, ficando o desafio maior que vai para além do
parecer: O que fazer com o diagnosticado? Como
fazer? Quem faz? Quem sabe nosso desafio maior,
articulado aos anteriores enfrentar a desistência5, a
reprovação, na escola, no acampamento e na vida.
Nos Ciclos de Formação, a avaliação assume
como papel central o constante problematizar-se e ao
coletivo de educadores do ciclo e do conjunto da escola.
Por isso, ela assume o caráter permanente, dialógico,
diagnóstico, articulado, com retomadas constantes,
relacionando as ações educativas da escola e do
acampamento, os conhecimentos trabalhados com
o horizonte e a perspectiva dos conhecimentos que
precisam ser apropriados pelo coletivo de educandos
envolvidos no processo educativo na perspectiva da
formação humana. Como nos diz Luckesi:

5

As desistências e, em muitas
situações, apenas mudanças
de escola estão vinculadas a
itinerância do povo na luta
pela terra, que muitas vezes
força o povo a desistir do
acampamento.

O resgate do significado diagnóstico da
avaliação, não significa menos rigor na
prática da avaliação, ao contrário, para
ser diagnóstica a avaliação deverá ter o
máximo no seu encaminhamento e na
essência do verdadeiro conhecimento
(LUCKESI, apud Proposta de avaliação
da Escola Itinerante, 2004 p. 2).

Assim, muitos instrumentos já foram
construídos e implementados na perspectiva da
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avaliação emancipatória, outros colocam-se o
desafio de criar no sentido de avançar na qualidade
social da educação. Apresentaremos pontualmente
algumas reflexões sobre a prática de avaliação na
escola e seus desafios: Organização dos educandos,
os conselhos de classe participativos, registro do
desenvolvimento do educando – dossiê, os pareceres
descritivos, agrupamentos e re-agrupamentos,
formação de educadores.

O

rganização
dos educandos

A organização, a autoorganização, a gestão
democrática, a participação dos educandos na
condução da escola deve ser assumida como tarefa
essencial para efetivarmos uma concepção de
escola e de formação, formação humana na Escola
Itinerante. Implica em criar na escola espaços onde
educandos de todas as idades possam travar lutas,
experimentando a organização desde a vivencia
real da mesma: núcleos de base, brigadas, núcleos
de estudo e trabalho, grupos fixos de estudo,
coordenações, oficinas, equipes de trabalho,
assembléias, conselhos de classe participativos,
conselho escolar... são alguns dos espaços que já
conhecemos e experimentamos e que precisam ser
potencializados. Freitas nos lembra sempre:
Nesse sentido, não basta que os ciclos
se contraponham à seriação, alterando
tempos e espaços. É fundamental alterar
também o poder inserido nesses tempos
e espaços, formando para a autonomia,
favorecendo a auto-organização dos
estudantes. Isso significa criar coletivos
escolares nos quais os estudantes
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tenham identidade, voz e voto. Significa
fazer da escola um tempo de vida e não
de preparação para a vida. Significa
permitir que os estudantes construam a
vida escolar (FREITAS, 2003, p. 60).

O que implica em planejá-los com
intencionalidade, com educandos e com a organicidade
dos acampamentos pois a organização das turmas ou
coletivos de educandos, da escola e do acampamento
precisam estar articuladas e com sua autonomia.
Sebastião Salgado os fotografou, Chico
Buarque os cantou, José Saramago os
escreveu: cinco milhões de famílias de
camponeses sem-terra deambulam,
“vagando entre sonho e o desespero”,
pelas despovoadas imensidões do Brasil
(GALEANO 1999, p. 330).

O

s conselhos
de classe
participativos

E Galeano o que fez? Poderíamos dizer ainda
que Portinari os pintou, muito antes do MST nascer.
Mas e eles, os Sem Terra, o que fizeram? Qual a razão
de serem fotografados, cantados, escritos, pintados e
até amaldiçoados?
Quero fazer esta transposição para escola e
a avaliação. A sociedade os excluiu, o Movimento
os acolhe, a escola os documenta, o educador lhes
ensina, avalia, aprova e reprova... mas e eles? Qual a
razão de serem excluídos, acolhidos, documentados,
ensinados, avaliados, aprovados e reprovados e até
amaldiçoados? O que eles têm a dizer?
Os conselhos de classe participativos na escola
têm este espírito/intenção, ser um espaço-tempo onde
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os sujeitos centrais de toda ação educativa da instituição
escolar tenham espaço para colocar a sua linguagem. E
esta linguagem não é o silêncio, a passividade... é a voz, o
dialogo, os limites de compreensão...
Estes são espaço-tempo de efetivar o que
chamamos de avaliação dialógica, de chamada para o
compromisso com o estudo e a formação e não para
obter notas. Ele é também, um espaço de divisão do
poder da instituição escolar, avalia-se cada sujeito
e cada instância da escola envolvida no processo
educativo e como afirma Luckesi (1986):
O momento de avaliação deveria ser
um “momento de fôlego” na escola,
para em seguida, ocorrer a retomada da
marcha de forma adequada e nunca um
ponto definitivo de chegada (LUCKESI,
apud Proposta de avaliação da Escola
Itinerante, 2004 ).

É na perspectiva de “fôlego”, de implementar
concretamente os princípios da educação de nossa
proposta, que os conselhos de classe participativos
colocam-se com esta função, espaço-tempo,
participativo e democrático com a finalidade de
avaliar e diagnosticar o processo ensino aprendizagem
e a formação humana como um todo no conjunto da
escola. Avaliar é parar e olhar o que foi feito e como
foi feito, tendo como referência os objetivos a que nos
propomos e para isso é fundamental o olhar dos
diferentes atores envolvidos nesse processo, para que a
escola e a sua pedagogia sejam vistas dos diferentes
lugares que ocupamos e que nossos papéis possam
ser avaliados por estes olhares.

50

Assumindo nosso discurso sobre a avaliação
contínua, sistemática, processual e interdisciplinar,
com encaminhamentos práticos propõem-se o
registro e acompanhamento do trabalho e do
desenvolvimento de cada educando em dossiê próprio.
Este acompanhará educandos em todo ciclo, sendo
que educadores arquivam e anotam elementos
do avanço e dos limites do educando no mesmo
documento, este será ainda espaço para o registro
da auto-avaliação dos educandos e terá um espaço
específico para família fazer suas anotações. Freitas
(2003, p. 18) ainda diz que
[...] não podemos ingenuamente afirmar
que a forma que a escola assumiu na
sociedade capitalista esteja voltada para
ensinar tudo a todos. Esse pode ser o
nosso desejo, mas está longe de ser o
compromisso social da escola na atual
sociedade.

R

egistro do
desenvolvimento
do educando dossiê6
6

O Dossiê consiste no
registro do processo
de acompanhamento e
avaliação por meio de
anotações sobre suas
produções e do relatório
de desempenho de cada
educando. È uma pasta
com registro do coletivo
de educadores e de
acesso aos educandos,
apresentado à família
semestralmente.

Mas, é desde a escola real que precisamos
projetar, trabalhando, a escola desejada e é neste
sentido que se coloca a prática do registro da avaliação,
pois precisamos avaliar o desenvolvimento do
educando tendo como referencia seu ponto de partida
e seu ponto de chegada em cada período, superando a
avaliação comparativa entre educandos, cada um faz
seu caminho na relação com a coletividade, portanto
a avaliação assume também um caráter personalizado
e individual.
Dalben (2000, p. 21) segue dizendo
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O ciclo de formação incorpora a
formação global do sujeito, considerando
a diversidade de ritmos no processo
educativo. À escola caberia o papel de
criar espaços de experiências variadas de
geração de autonomia e da produção do
conhecimento sobre a realidade.

Trabalharemos este aspecto no ponto dos
agrupamentos e reagrupamentos.

O

s pareceres
descritivos
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João liest nich gut ind die schul. Der ist
schon reproviatet...; ou ainda, precisa ler mais,
tem dificuldades em matemática, deve conversar
menos, ele é um ótimo educando... Conseguimos
compreender algo com este parecer? É suficiente para
criar saídas e apontá-las para o educando e sua família
e para os educadores do coletivo do ciclo?
Não basta constatar e anunciar de forma
genérica e imprecisa os limites ou os sucessos dos
educandos, educadores e escola precisam explicitar
a situação, exemplificar se necessário e apontar
encaminhamentos e possibilidades de avanço, em que
educandos e a família precisam participar. O parecer
descritivo cumpre parte desta função, descrever
com fundamento científico desde os conhecimentos
trabalhados e os objetivos previstos em cada período,
o desenvolvimento de cada educando, de forma clara
e objetiva e de compreensão para comunidade escolar
(educandos e família) e concretizar encaminhamentos,
sendo o agrupamento e reagrupamento e as oficinas
pedagógicas algumas destas possibilidades.

O trabalho com os ciclos de formação
comunga da idéia de que o sujeito aprende e se
desenvolve nas relações, entre os sujeitos, com
o contexto e com o objeto a ser conhecido, mas
fundamentalmente na qualidade e intensidade
vivida pelos sujeitos nestas relações, nas quais
o adulto tem o papel de educador, provocador
e organizador das relações, as quais devem ser
ampliadas e aprofundadas processualmente de
sujeito para sujeito e de ciclo para ciclo, superando
a idéia e a prática da reprovação ou retenção.
Aprendemos com aqueles e aquelas da mesma
idade, aprendemos com as diferentes idades, com
experiências de vida diversas, com mediação de
alguém mais experiente, neste caso os adultos, na
escola as professoras e educadoras. Cada idade
tem potencialidades próprias para aprender certos
conhecimentos. Sabemos, ainda, que estamos
imersos numa cultura, a cultura camponesa,
a cultura popular, a mídia, o mercado e, em
relação permanente com conhecimentos e saberes
diferentes com múltiplas situações e contextos e
elas devem compor o currículo escolar.
Além do agrupamento referência, por idade,
as crianças precisam vivenciar os reagrupamentos
que ocorrem entre as diferentes idades no
mesmo ciclo e entre os diversos ciclos. Quando,
no mesmo ciclo, reagrupamento horizontal e
o reagrupamento vertical, entre sujeitos dos
diferentes ciclos, isso para que educadoras e
educadores possam trabalhar com as necessidades
específicas do desenvolvimento de cada grupo.
O reagrupamento poderá se dar em torno das
necessidades7 e potencialidades8 dos sujeitos, pois

A

grupamentos
e reagrupamentos
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NECESSIDADES,
por

este

detrimento

optamos

conceito

em

da

de

idéia

dificuldade. Compreendemos
que o sujeito tem maiores
ou

menores

de

apropriação

necessidades
de

certo

conceito e para isso a escola
precisa organizar seu tempo
e espaço para desenvolvêlos, superando a linearidade
e

hegemonia.

Portanto,

precisamos reagrupar para
atender estas necessidades
dos

sujeitos

aprendentes.

As necessidades podem ser
na ordem do conhecimento
como nas relações sociais
e elas devem ser superadas
com ações de educadores e
entre os próprios educandos,
portanto
serão

os

educandos

reagrupados

pelas

necessidades.
8

POTENCIALIDADES.
Todo sujeito é sujeito de
potencialidades (Vigotski).
São capacidades/potencialidades

que

o

sujeito

desenvolveu em sua formação e no contexto social e,
que podem ser ainda mais
desenvolvidas de acordo com
o interesse de cada um e do
coletivo, mas fundamentalmente

com

aquilo

que

iremos oferecer na escola.
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São

agrupamentos

livres

ou dirigidos, nas oficinas
de arte-educação (música,
plástica,

cênica...),

nas

áreas do conhecimento, na
organicidade do Movimento e outros, onde os mais
experientes

ensinam

os

ainda menos experimentes
em ofícios, conhecimentos e
artes.

F

ormação de
educadores
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este aprende e se desenvolve nas diferentes relações
entre os sujeitos, com o contexto e com o objeto a
ser conhecido. Neste caso o conteúdo, ou seja, é um
tempo e espaço para possibilitar novas relações com
outros sujeitos, educandos e educadoras, buscando
viabilizar o desenvolvimento e a aprendizagem a
partir da necessidade de cada um e do coletivo com
necessidades próximas. Neste momento, precisam
ser grupos menores para garantir o atendimento e
eles podem acontecer semanalmente.
Precisamos nos dar conta de que ao
agruparmos todos os educandos por necessidades
e potencialidades, estaremos garantindo que todos
avancem, isso deve tirar de nossa prática em sala
de aula a idéia de classes parelhas, homogêneas,
as diferenças no desenvolvimento são condição
no processo educativo. Avança aquele que tem
maiores limites, mas avança aquele que já está
num estágio desejado. Na escola dos ciclos, todos
devem aprender, afinal este é um direito do sujeito.
O processo de agrupar e reagrupar os sujeitos na
escola para aprender e se desenvolver, colocam
a escola em movimento, forja-se uma escola que
não cristaliza as possibilidades de viabilizar o
aprendizado e o desenvolvimento de todos, o
que inclui os profissionais da educação. Esta é
uma escola que cria e recria espaços e tempos de
aprender relações e conhecimentos.

A formação continuada de educadores se
coloca como desafio na perspectiva da construção do
currículo no qual a avaliação tem lugar estratégico na
implementação da escola. Dois são recortes e desafios

na avaliação na Escola Itinerante. Os educadores do
acampamento formar-se-ão literalmente no processo,
ou seja, irão aprender essa nova prática em contraponto
com a prática vivida em sua escolarização através de
estudos e ainda, com a riquíssima experiência que o
Movimento desenvolve em sua dinâmica social. Outro
desafio que se coloca é na formação daqueles educadores
ligados ao estado e que vão ao acampamento, já
possuem uma tradição de avaliação escolar e que
muitas vezes não estão abertos para esta nova prática,
por diversos motivos. Para ambos o desafio, estudar
sobre a temática, trocar experiências, vivenciar no
sentido literal a pratica proposta recriando-a em cada
contexto, registrar as experiências e torná-las públicas,
formando-se neste processo.
A Escola Itinerante, na dimensão metodológica
considera a temporalidade humana, o contexto,
as vivências sócio culturais dos sujeitos como
fundamento na organização do trabalho escolar. O
texto têm sido permeado por estes aspectos, queremos
então colocar um tempo de reflexão sobre o contexto
e as vivências socioculturais dos sujeitos, o que neste
texto chamaremos de vivências geradoras, que Arroyo
(2005) nos ajuda a compreender:
Temos que trabalhar com conhecimento
vivo! [...] aquele que dá respostas, que
interpreta as interrogações que vêm do
passado e do presente [...] Por que as
grandes questões que interrogam hoje
o mundo do campo não têm lugar nos
currículos escolares das escolas do
campo? Em algum currículo escolar está

A

Escola
Itinerante e
as Vivências
Geradoras9
9

O trabalho com os
Temas geradores tem se
difundido muito e, com
isso muitas interpretações
têm se afastado da
concepção
freireana.
Temos então chamado de
Vivências Geradoras para
marcar um certo retorno
a origem, superar a ideia
de estudar temas, mas
sim vivências fecundas de
diálogo, conhecimento,
organização, formação e
emancipação humana.

55

o programa da luta pela reforma agrária?
A luta pela terra, o desemprego? Temos
ouvido de jovens das periferias das
cidades: vocês, professores, nos explicam
coisas lindas, mas vocês não explicam
porque nossos pais estão desempregados,
porque temos que morar nessa
imundície das favelas, porque nossas
colegas têm que se prostituir ou entrar
no crime e na droga para sobreviver,
porque entre os mortos de cada fim de
semana 65% são jovens e adolescentes
populares [...]? Esse é o conhecimento
vivo de que precisam nossos educandos.
É o conhecimento a que têm direito
e esperam da escola. “Todos temos
direito ao saber socialmente construído”.
Porém, sabemos que há saberes e
saberes socialmente construídos. O
saber dos povos do campo nunca é
considerado como saber, e menos ainda
socialmente construído e acumulado.
[...] A grande luta hoje não é apenas
pela escola, nem pelo saber socialmente
construído, é a luta por recuperar os
paradigmas, as formas de pensar, de ver
e interpretar a realidade, que sempre
foram marginalizadas e ignoradas, e
que coincidem com as formas de ver
a realidade, de interpretar o mundo,
interpretar a terra, interpretar o campo,
dos povos do campo e das cidades. Essas
formas de pensar e os saberes que vocês
acumularam nestes anos ainda não
estão nas universidades, nem no ensino
médio, nem fundamental. (ARROYO,
2005, p. 07).
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As vivências geradoras são vivências sociais
com forte vínculo com a realidade social, e precisam
ser tomadas pela escola para organizar a formação e
o ensino e este na perspectiva da formação humana.
Pistrak (2002) chama isso de formação para atualidade,
ou seja aquilo que tem sentido e significado em nosso
tempo precisa ser estudado e compreendido pela
coletividade da escola. Enquanto escola precisamos
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), fala-nos 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 (FREITAS, 2003, p. 56).

As vivências geradoras na escola são
trabalhadas desde a necessidade da própria vida e da
cultura do acampamento, do campo e do conjunto da
sociedade e, mais que tematizar as questões tornandoas projetos de estudo, elas buscam ser vivenciadas, ou
seja, exigem a combinação entre o estudo conceitual e
teórico com o mundo prático e concreto. Lembrando
sempre, não basta mudar o pacote, o conteúdo e sua
leitura sobre ele precisa ser novo, ou seja, as relações
estabelecidas com o conhecer e o conhecimento
precisam ser novas.

57

Não basta eliminar a seriação e rever
metodologicamente a estruturação dos
tempos e espaços da escola, se o modelo
que emergir daí continuar separando
da vida, formando fora da atualidade,
e continuar a reproduzir as relações
de poder vigentes no modelo seriado
(FREITAS, 2003, p. 61-62).

Estas irão apontar os conhecimentos escolares,
os procedimentos didáticos, os tempos e espaços,
necessários, próprios e adequados para cada vivência
na perspectiva de tornar mais densa a formação
humana, ou seja, a internalização do conhecimento e
produção de novas relações na vida dos sujeitos, que
nesta prática atribuem novo sentido à escola.
As vivências geradoras emergem do contexto
e das vivências socioculturais dos sujeitos, as quais
precisam ser planejadas e, em função delas, é que se
abordarão os conteúdos da escola, ou o programa
escolar. O quadro, a seguir, aponta os elementos
do método, para que se possa fazer as relações no
sentido de chegar ao conhecimento científico desde
o conjunto de conhecimentos que os sujeitos trazem
em suas trajetórias:
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No plano do ensino, as vivências geradoras na
escola exigem de certa forma este caminho para que
possam realmente ser geradoras de conhecimento. O
plano ou planejamento que decorre desta opção são
outro elemento a ser construído e considerado nesta
caminhada para que se possa chegar ao conhecimento
científico desde o conjunto de conhecimentos prévios.
Para tal, apresenta-se uma possibilidade a qual vem
sendo utilizada na prática de algumas escolas.

10

Esta experiência foi vivida com um grupo de educadores

e

educando

acampamento

do

no
MST

em Porto Barreiro – PR.

Queremos, ainda, ilustrar uma pequena
descrição (experiência)10 que nos ajuda a compreender
o proposto, dando vida aos esquemas acima que mais
que um esquema, é guia para o trabalho que pretende
se colocar nesta perspectiva.
O tema gerador ou vivência geradora
surgiu quando as professoras que
atuavam na escola de 1ª a 4ª série,
dentro do acampamento, ao se darem
conta de que as crianças com frequência
não vinham para as aulas, na escola
ali mesmo, porque iam à roça para a
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colheita do milho, resolveram fazer
alguma coisa, para além de ficar
reclamando. Convidaram as poucas
crianças que chegaram naquela manhã
e foram até a lavoura. Lá encontraram
crianças ajudando no trabalho, outras
cuidando os irmãos mais novos,
outras, ainda, alcançando água para
os adultos nas longas fileiras de milho.
Mas, encontraram também muitos pais
impressionados e assustados com a vinda
das professoras até a roça. Ali mesmo
muitos diálogos aconteceram. O que não
sabiam é que aquelas conversas, de certa
forma, mudariam a rotina na escola
por algum tempo. Ouvindo e tomando
nota de algumas coisas as professoras,
naquela manhã aprenderam muito.
Aprenderam até mesmo, que não sabiam
muita coisa sobre milho e o que gira no seu
entorno. Ouviram o depoimento de um
agricultor, sem escolarização, que dizia
saber quantos quilos de milho colheria
na quarta de terra plantada, pelo simples
fato de saber que, contando quantas
espigas, em média, havia em um pé
de milho, multiplicado pelo número de
pés de uma fileira, já sabia quanto iria
produzir uma fileira, então fica fácil, dizia
ele, multiplico pelo número de fileiras e
tenho a conta na cabeça. Fazendo mais
umas contas já descubro o que vai sobrar
para o gasto, descontando a semente e os
insumos. Ouviram ainda, que para fazer
uma boa semente que será guardada para
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plantar na próxima safra precisamos
escolher boas espigas, com sementes
bem formadas, debulhar as sementes
das duas pontas e guardar somente o que
fica no centro do sabugo. Milho bom
fica garantido. [...] Reunindo as crianças
voltando à escola, resolveram passar
pelo acampamento, e lá encontraram,
na sombra das árvores, algumas
mulheres socando milho no pilão
para fazer canjica. Com curiosidade,
resolveram dar uma espiada e muitas
perguntas foram fitas para as senhoras:
“Porque a senhora coloca palha e cinza
no pilão para socar o milho?” Esta
questão fez nascer a grande vivência
geradora da escola. Dizia a mulher:
“Coloco a palha para que o milho não
salte ao socar e, a cinza é para ajudar
a soltar a casquinha do milho e deixar
a canjiquinha macia e o caldo bem
grosso”. Novas questões foram colhidas:
“mas o que tem na cinza que faz soltar
a casquinha? Poderia ser outra coisa
ao invés de cinza, terra, por exemplo?”
“Com quem a senhora aprendeu isso?”
“Com a minha mãe e ela com minha
avó e assim por diante, é assim que se
aprende e ensina”. Dizia a mulher sem
parar de socar o milho.[...] (Registros/
Memória da prática, Marcos Gehrke).

Geraram-se perguntas! O saber de experiência
feita emergiu. O senso comum foi revelado. Isso tudo
gerou uma vivência nova na escola. O ponto de partida
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que era resolver o problema de faltas das crianças,
acabou tornando-se uma vivência geradora.
Isso exigiu conhecimento científico, afinal,
todo conhecimento nasce de um problema. Exigiu a
participação dos homens e mulheres na escola para
continuar contando e, explicar mais sobre aquele
jeito ‘estranho’ de fazer as contas. Exigiu pesquisa das
professoras e das crianças, afinal, cinza, não está na
lista de conteúdos da alfabetização. Exigiu, também,
a devolução para comunidade de todo conhecimento
produzido, afinal lá que tudo começou.
A organização dos conhecimentos escolares,
mais que um programa crítico, ético e comprometido,
precisa colocar-se no movimento totalizante da
escola, do acampamento e do campo, as vivências
geradoras. É mais que criticizar conteúdos escolares,
trata-se de vivenciar concretamente a vida 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.
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A preocupação com a identidade não é uma
questão que possa ser considerada periférica na
atualidade mas sim, central, tanto em níveis globais
como locais, considerando-se os conflitos étnicos,
religiosos e nacionalistas que compõem, hoje, o
cenário global.
A discussão de uma produção identitária
vinculada a um grupo social, a partir das narrativas
históricas e das práticas de memória, permite-nos,
também, situarmo-nos em relação aos pertencimentos
sociais. Ou seja, possibilita-nos estabelecer relações
de pertencimento com os grupos sociais cujas ações
no presente nos remetem a uma história e a uma
memória historicamente situadas.
Discutir identidade exige que se compreenda
como ela se constitui, ou nas palavras de Woodward,
“isso implica examinar a forma como as identidades
são formadas e os processos que estão aí envolvidos”
(2000, p. 16).
Na discussão sobre a formação do sujeito Sem
Terra, a cultura é um aspecto formativo que Caldart
(2000) relaciona com a história e com a educação,
compreendendo-a como uma dimensão do processo
de formação desses novos sujeitos sociais, e como
parte de determinadas formas históricas de luta
de classes. Situa a cultura como um modo de vida.
Afirma que essa dimensão histórica e sociocultural
de olhar para o MST pressupõe considerar que a
realidade do MST é uma realidade inconclusa, cuja
identidade está em processo, com matrizes culturais
assentadas na cultura camponesa e religiosa.
A preocupação com a identidade diante das
mudanças sociais parece-nos central para o que
alguns autores apontam como “novos movimentos

A

lgumas
reflexões iniciais
sobre processos
de identificação
no Movimento
Sem Terra

sociais”, principalmente aqueles relacionados às
questões étnicas, de gênero e religiosas. Porém,
no caso do Movimento Sem Terra, a preocupação
é premente, e assim como em outros grupos, a
identidade é produzida como necessidade de
significação. Podemos inferir que essa identidade
não é isenta de outros processos de identificação em
curso na sociedade global. Contudo, a preocupação
com a formação de uma identidade política age no
sentido de “afirmar a identidade cultural das pessoas
que pertencem a um determinado grupo oprimido
ou marginalizado”(WOODWARD, 2000, p. 34).
É na necessidade de uma identidade política
dos sujeitos Sem Terra que há um apelo à história dos
trabalhadores Sem Terra como elemento que celebra a
singularidade e a solidariedade do grupo social, o que
os situaria numa perspectiva essencialista, por fundar
na história a sua identificação com os Trabalhadores
Sem Terra. Contudo, ao mesmo tempo, a produção
dessa identidade Sem Terra pode ser compreendida
como fluida e cambiante, pois a incorporação das
discussões de gênero, infância e cultura, no processo
constitutivo do próprio Movimento, torna-se um
âmbito privilegiado ao analisarmos a trajetória de um
grupo como Movimento Social, revelando também o
caráter compósito da identidade Sem Terra.
Observa-se que há um investimento no
processo de identificação pelo Movimento, que é
marcado pela diferença em relação aos outros, e
o que é definido como “vivências socioculturais”
se constituem em um sistema classificatório, que
marca justamente a diferença. As ações citadas como
componentes dessas vivências são pertinentes a esse
grupo social, constituem um sistema simbólico para
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o Movimento e para os sujeitos que vivenciam essas
ações, pois cada ação vivenciada é portadora de uma
significação. Assim, a ocupação, o acampamento, a
organização, o ser do MST e a ocupação da escola são
significados pelos sujeitos em relação ao Movimento
e a si-mesmos, constituindo um sistema simbólico na
medida em que essas ações são protagonizadas pelos
sujeitos Sem Terra no âmbito coletivo e individual,
envolvendo, além da luta política do próprio
movimento, os “sentimentos e os pensamentos mais
individuais” (WOODWARD, 2000, p. 55).
Ao pensarmos sobre o significado dessas ações
para os sujeitos Sem Terra, perguntamo-nos qual é o
significado de ocupação, de organização, de vivência
coletiva para os sujeitos que assumem a identidade
Sem Terra. Acompanhemos um depoimento que
nos parece muito pertinente sobre o significado da
identificação para esses sujeitos:
Nós, trabalhadores Sem Terra, que
nem cidadãos não éramos. Nós éramos
um objeto escapado do capitalismo. O
Movimento Sem Terra [...] nasceu na
luta de pegar um ser humano que já era
objeto, não era cidadão, [...] construir
a sua história, levar ele para ser alguém
que comece a administrar a propriedade,
coisa que ele nunca administrou. [...]
Aqueles que eram chutados no barraco,
que eram chamados de vagabundos e
ladrões; hoje aqui, tem uma cooperativa
que é reguladora do mercado. O
pessoal recuperou a dignidade e a
respeitabilidade. Aquele cara que
ninguém nem dava carona se ele
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encontrava na estrada, que era motivo
de gozação aqui na região, hoje quando
entra no banco é convidado pelo gerente
para ir tomar um cafezinho, porque
mudou (DARCI MASCHIO, apud MST,
2001, p. 12).

A vivência relatada acima incita-nos a reafirmar
a centralidade da constituição de uma identidade Sem
Terra para o Movimento, mas, principalmente, para
os sujeitos que integram esse Movimento, que, além
do desamparo social, apresentam um desamparo
existencial na fragilização de laços de pertencimento
que lhes destitui a identidade. A afirmação de
Darci de que “nós, trabalhadores Sem Terra, que
nem cidadãos não éramos. Nós éramos um objeto
escapado do capitalismo” é esclarecedora daquilo
que estamos compreendendo como situação de
desamparo dos sujeitos desidentificados socialmente.
Ser “um objeto escapado do capitalismo” revela-nos a
marginalidade vivida pelos sujeitos antes de aderirem
ao Movimento, mesmo que naquele momento não
tivessem consciência dos motivos, mas, com certeza,
sentiam o escapamento como a exclusão vivida num
processo que os tornava algo que estava fora de lugar,
que havia sobrado e desenraizado.
Além de discutir com mais profundidade
as vivências socioculturais, Caldart (2000) resgata
a categoria de enraizamento projetivo, apontando
para a necessidade de enraizamento dos sujeitos que
participam do MST, talvez um diferencial em relação
a outros movimentos sociais.
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O enraizamento é talvez a necessidade
mais importante e mais desconhecida da
alma humana. É uma das mais difíceis de
definir. O ser humano tem uma raiz por
sua participação real, ativa e natural
na existência de uma coletividade
que conserva certos tesouros do
passado e certos pressentimentos do
futuro. Participação natural, isto é,
que vem automaticamente do lugar, do
nascimento, da profissão, do ambiente.
Cada ser humano precisa ter múltiplas
raízes. Precisa receber quase que a
totalidade de sua vida moral, intelectual,
espiritual, por intermédio dos meios
de que faz parte naturalmente (WEIL
apud CALDART, 2000, p. 65-66. Grifo
nosso)4.

4

WEIL, S. A condição
operária e outros estudos
sobre a opressão. 2. ed.
São Paulo: Paz e Terra,
1996. Organização de
Ecléa Bosi.

Ao ligar os desenraizados de Weil com os
sem-terra, Caldart (2000) nos abre a possibilidade
de responder a uma questão que muitos de nós ainda
não conseguimos responder, qual seja, o que move
esse contingente de homens, mulheres e crianças para
a batalha? O que os leva a viverem em marcha, em
condições subumanas, morando em barracos a beira
da estrada, sem luz, sem água, sem comida? E mais,
o que os motiva a permanecer na luta, mesmo depois
da conquista da terra? Por que se fazem sujeitos Sem
Terra? Como se fazem sujeitos Sem Terra?
Seres realmente desenraizados só
têm dois comportamentos possíveis:
ou caem numa inércia de alma quase
equivalente à morte, como a maioria
dos escravos no tempo do Império
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Romano, ou se lançam, numa atividade
que tende sempre a desenraizar, muitas
vezes por métodos violentíssimos, os
que ainda não estejam desenraizados ou
que o estejam só em parte. [...] Quem
é desenraizado desenraiza. Quem é
enraizado não desenraiza” (WEIL apud
CALDART, 2000, p. 66).

Para além do desenraizamento, ou talvez, por
causa dele, necessitemos nos deslocar para a dimensão
sensível da existência, como sugere Maffesoli (1996, p.
73-74), como uma via que nos permite compreender
as relações que evidenciam nos grupos “um desejo de
estar-junto, que, sendo consciente ou não-consciente,
não deixa de ser poderoso”.
Retomar o campo da sensibilidade significa,
também, romper com as bases universalizantes
constituídas desde o iluminismo. O excesso de
racionalidade que sempre guiou, e de certa maneira
ainda nos orienta, encobria a possibilidade de
olharmos para toda uma economia dos afetos que,
mesmo presente nas relações humanas, não era objeto
de análise para o intelectual. A emergência de um
grande número de tribos, de grupos étnicos, sexuais,
religiosos colocou-nos diante de uma realidade
mais complexa, dinâmica, cambiante e intrigante, e
a relação desses diferentes grupos com os conceitos
universalizantes constituídos em outra época,
apresentam uma espécie de dissonância, em que,
para as questões/reivindicações desses grupos aos
conceitos de antes não têm respostas, e se as produzem
ficamos com a impressão de que, entre o perguntado
e o respondido, há de fato uma dissonância.
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Essa emergência das mais variadas tribos,
que se religam a partir de elementos como etnia,
sexo, religião, terra, teto, trabalho, cultura etc., na
compreensão de Mafessoli (1996, p. 76):
[...] redizem a necessidade de religação:
o que me liga a outros, o que faz com
que, junto a outros, eu tenha confiança
no mundo que partilhamos.

A necessidade desse olhar sobre a religação
que o estar em movimento produz, considerandose que no processo de identificação vivenciado pelo
Sujeito Sem Terra, não significa que seja somente
essa a dimensão constituinte do Movimento.
Apontamos para a possibilidade de que essa seja uma
das questões que coloca os grupos em movimento,
em que ao olharmos “de fora”, identificamo-los
como os sujeitos Sem Terra, atribuindo-lhes uma
identidade na religação que estabelecem entre si. Ao
vivenciarmos o “de dentro” da identificação com o
Movimento Sem Terra, também outras importantes
dimensões, como a material, são evidenciadas,
mas, em relação à dignidade, esta é resgatada e/ou
restituída no processo de identificação vivido pelos
sujeitos no estar-junto a outros.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, ao longo de duas décadas, produziu diferentes
experiências e projeta diferentes expectativas,
organizando-se em diferentes lugares. As ações desse
movimento social, com efeito, contém orientações
comuns em relação à organização, à ocupação e
à formação, mas a singularidade de cada grupo
que se organiza para ocupar e produzir em uma
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5

Historicidade

é

compreendida

como

aqui
a

existência dos sujeitos e/ou
grupos que se dá no e com
tempo, no entrelaçamento
entre o por-vir, o presentar e
o tendo-sido, a temporalidade
humana (RICOEUR, 1997,
p. 119). Ao nomear os três
tempos

que

entrelaçados

constituem a temporalidade
humana,

a

tradução

de

utiliza

os

Roberto

Leal

termos

por-vir,

presentar

e tendo-sido, do Tomo III
de Tempo e Narrativa, de
autoria de Paul Ricoeur,
que aborda a temporalidade
humana

a

partir

de

Heidegger. Já a tradução de
Marica de Sá Cavalcante, da
obra Ser e Tempo, de autoria
de Martin Heidegger utiliza
as expressões outrora, agora
e então. Por por-vir Ricoeur
(1997, Tomo III, p. 118), a
partir de Heidegger (1998,)
designa o futuro, no qual
“o ser-aí como ente desde
sempre advém a si.” O ser-aí,
numa reflexão que remete
a implicação do passado
pelo futuro, constitui-se de
um por-vir (então), tendosido (outrora). O presentar
(agora) em Heidegger é
entendido
tempo

enquanto

da

Conforme

o

preocupação.
Heidegger

(1998) o ser-aí “possui a sua
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determinada área de terras comporta diferentes
elementos constituidores de sua historicidade5.
As circunstâncias estão presentes, mas são as
ações desse grupo que fazem acontecer a história,
subvertendo as impossibilidades em ações propulsoras
de outras formas de luta. É um trabalho entre o espaço
de experiência e o horizonte de expectativas que
impede a ocorrência de um cisma que, para Ricoeur,
é decorrente da utopia.
A utopia, para Ricoeur (1997), pode desesperar
a ação, devido à falta de uma ancoragem na
experiência, transformando assim a expectativa em
algo fugidio, que nos escapa. Porém, é justamente este
o trabalho que o MST realiza, o de ancorar o presente
na experiência, projetando-o para as expectativas.
Como ensina o filósofo:
[...] é preciso resistir ao encolhimento
do espaço de experiência. Para tanto, é
preciso lutar contra a tendência a só se
considerar o passado do ponto de vista
do acabado, do imutável, do irrevocável.
É preciso reabrir o passado, nele
reviver potencialidades não realizadas,
contrariadas ou até massacradas. Em
suma, contra o adágio que pretende que
o futuro seja em todos os aspectos aberto
e contingente, e o passado univocamente
fechado e necessário, é preciso tornar
nossas expectativas mais determinadas
e nossa experiência mais indeterminada
(RICOEUR, 1997, p. 372).

Isso nos remete a considerar que, ao preconizar
um futuro aberto e contingente, corremos o risco de
negar a história passada, privando o sujeito de fazer a

sua história. O perigo em se adotar uma expectativa
aberta e contingente situa-se nas experiências
históricas vividas pela humanidade, em que a tirania,
a tortura e a opressão nos ensinaram que os direitos
sociais e os direitos à diferença, são constantemente
ultrajados e necessitam ser garantidos pelos próprios
sujeitos/grupos sociais que fazem sua história, ou
então, a manipulação das vidas humanas relega-nos
à vontade de outrem. Segundo Ricoeur (1997), os
direitos só são respeitados com a:

história e pode possuí-la

[...] realização simultânea de um Estado
de direito em que os indivíduos e as
coletividades não-estatais permaneçam
como últimos sujeitos de direito
(RICOEUR, 1997, p. 372).

somos-com outros entes que

porque o ser desse ente se
constitui de historicidade”
(HEIDEGGER, 1998, p. 188).
Constituição que se dá pela
herança de potencialidades
que o ser-aí, “se transmite
a si mesmo”, livre para a
morte,

logo

constituindo

uma escolha. Escolha que faz
história, considerada a partir
do ser-com. Não estamos sós,
habitam o mundo do ser-aí
e viver nele pressupõe o sercom (HEIDEGGER, 1998, p.
190).

Contudo, pressupõe-se que esses sujeitos sejam
autores de sua história, que a tomem nas mãos e lutem
por seus direitos. Isso nos remete para uma discussão
acerca da garantia de direitos pelo Estado.
Como uma herança do liberalismo iluminista,
o Estado é o responsável por:
[...] assegurar a todos os integrantes da
sociedade o acesso e usufruto dos bens
humanos, garantindo a todos, com o
máximo de eqüidade, o compartilhamento do bem comum (SEVERINO,
2005, p. 36).

Esse Estado, no Brasil, não tem sido um estado
de direito, mas, nas palavras de Severino “ele sempre
foi, sob as mais variadas formas, um Estado de fato,
em que as decisões são tomadas pelo império da força
e da dominação” (SEVERINO, 2005, p. 36). É, dessa
forma, com base na arbitrariedade, na violência, no
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autoritarismo, na exclusão, na injustiça e na falta de
direito que o Estado brasileiro se afirma como uma
instituição estatal, mas não pública. Para ser pública,
necessitaria agir para a garantia do direito, mas ele se
expressa na garantia dos privilegiados em detrimento
dos menos favorecidos, assumindo, assim, a
característica de instituição autenticamente privada,
que garante os direitos de um determinado grupo
social em detrimento de uma grande maioria.
É por esse aspecto que Severino entende que
“o processo fundamental da história humana deve ser
conduzido pelas forças da sociedade civil, e não mais
pela administração por meio do aparelho do Estado”
(SEVERINO, 2005, p. 37).
Nessa direção, mas a partir do estudo da
proposta da Educação Anarquista no Brasil, Gallo
(1995) indica-nos que,
[...] a mediação do Estado não é
absolutamente necessária; os grupos
sociais poderiam perfeitamente organizar
e gerir os seus próprios sistemas de ensino, escapando das perniciosas influências desta instituição que, ao fazer-se
Mediador, constitui-se, na verdade, em
Interventor, gerenciando a educação
que ele julga necessária e desejável e não
exatamente aquela que o grupo social
deseja (GALLO, 1995, 145).

O MST, como grupo da sociedade civil que
se organiza, parece assumir a história no sentido
de fazê-la acontecer, demonstrando com isso que,
ao conduzir pela sua força social os processos de
transformação, prescinde da espera de soluções
pelo Estado, mas faz a história, estabelecendo uma
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intimidade com a sua temporalidade, em que o
espaço de experiência lhe permite encadear-se com
um horizonte de expectativa.
A escrita deste texto resulta de uma
pesquisa realizada em Assentamento da Reforma
Agrária que nos permitiu compreender como
a narrativa histórica e as práticas de memória
atuam na produção de uma identidade Sem Terra,
configurando-se como resistência aos processos
homogeneizadores e homogeneizantes das
identidades sociais. Na reflexão nos restringiremos à
análise de processos de identificação vivenciados pelos
sujeitos do Assentamento Conquista na Fronteira,
vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra, situado no oeste de Santa Catarina, hoje
com vinte anos de experiência no âmbito da
produção coletiva de sua existência. A
���������������
investigação
sobre as práticas de memória e a história ensinada
na formação da identidade Sem Terra, neste espaço
de escrita, refere-se à experiência vivida por esses
sujeitos. A
������������������������������������������
pesquisa realizada nos permite escrever
sobre como esses sujeitos que ousaram fazer a
sua história a recriam nas narrativas transmitidas
pelas práticas de celebração e comemoração
da história e das memórias dos trabalhadores.
História e memória que apropriadas se tornam
elementos de formação da identidade Sem Terra.

O movimento Sem Terra assume a história
como um princípio educativo, ao lado do trabalho
e da práxis social. Ao tomar a história como uma
matriz pedagógica, o Movimento Sem Terra, para
além de saber que há um passado em que as ações
humanas se desenvolveram produzindo a vida e

A história

na formação da
identidade Sem
Terra
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6

A data indicada está no
caderno do aluno na
forma como foi transcrita,
e optamos por manter
a redação original, mas,
no texto inscrito na lousa
pela professora, a data
estava correta, 1955.

que essa história é a sua história, está presente uma
intencionalidade pedagógica que orienta o processo
formativo, pois a história por si só não educa, não
forma, mas o uso que se faz dela é que ensina. É na
intencionalidade pedagógica da história narrada
que está situado o âmbito político da história
ensinada, como opção do grupo social na formação
da identidade Sem Terra. Opção que está fundada
na luta por um outro projeto de desenvolvimento
para o país. Acompanhemos no texto abaixo uma
narrativa histórica veiculada pela escola às crianças
por ocasião das comemorações relativas à morte de
Che Guevara, lembrado anualmente no MST como
o dia do trabalho voluntário.
Ernesto Guevara de La Sierna, o Che,
nasceu na Argentina, província de Rosário,
em 14 de junho de 1928. Mesmo sofrendo
de asma, foi um menino que se destacava
pela força de vontade, pelo espírito de
auto-superação, pela capacidade de
liderança, pela perseverança, pela sua
atitude de querer saber a fundo as coisas
e pelo seu espírito de solidariedade.
Em julho de 19956, Che conheceu
Fidel Castro, no México. Fidel estava
preparando um grupo de revolucionários
para ir a Cuba, desencadear o processo
revolucionário. Bastou uma noite de
conversa para Che ser um dos futuros
expedicionários. Dia 1º de janeiro de
1959 triunfa a revolução Cubana da qual
Che foi destacado como comandante.
Che é o exemplo mais completo do que
deve ser um revolucionário. Sem se
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apegar a sua Pátria, dedicou sua vida à
luta pela libertação dos trabalhadores.
Para os trabalhadores e revolucionários
do mundo, Che é o símbolo do homem
novo, solidário e revolucionário (Caderno
de aluno - 4ª série).

Ao evidenciar que Che se destacava pela força de
vontade, pelo desapego à Pátria, pelo espírito de autosuperação, pela perseverança, pela atitude de querer saber
a fundo as coisas e pelo seu espírito de solidariedade, o
texto ainda aponta esse personagem como o exemplo
mais completo a ser seguido. Essas indicações, somadas
a de que Che é um símbolo do homem novo, solidário
e revolucionário, prescrevem, além das respostas para
a necessidade “de encontrar fundamento no passado
para um projeto político do presente” (CERRI, 2008), o
homem novo para uma nova sociedade.
No âmbito do grupo social que recebe esta
narrativa histórica, há uma atribuição de significado
pertinente às convicções políticas, sociais e culturais
que permitem aos indivíduos uma interpretação
cognitiva do acontecimento, cujas diretrizes estão
indicadas na narrativa. Esta é, em si, o método de
elaboração da experiência narrada. O texto configurase como um relato, cuja história é apropriada como
memória desse grupo, pois, “para os trabalhadores e
revolucionários do mundo, Che é o símbolo do homem
novo, solidário e revolucionário”, logo um personagem
que fala aos trabalhadores e revolucionários, uma
imagem que os Sem Terra cultivam como sua, pois
que em suas ações “revolucionárias” transformam a
sua condição de existência, de excluídos do processo
produtivo em trabalhadores da terra.
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Na compreensão das crianças entrevistadas,
Che é “um deles”. Para elas, as características de um
guerrilheiro, no campo da origem, da ação e dos
valores, indicam o pertencer ao MST:
Quem foi Ernesto Guevara de La
Sierna?
Foi um lutador que ele sempre queria
ajudar os pobres, até ele se formou de
médico pra cuidar das pessoas que tinham
uma grave doença que ninguém queria
ajudar eles e ele também tinha largado
tudo a família, a casa dele só para ajudar
os pobres.
O que mais você sabe dele?
Que ele, também nessa luta por direito,
ele conheceu muitos companheiros como
o ... era o... o...
E o Che, era do MST ou não?
Era.
Por que você acha que ele era do MST?
Porque ele era igual nós. Tentava ajudar
os pobres, botar eles no acampamento,
organizar eles pra eles conseguir uma
terra (José – 09 anos)

Ao dizer que ele “era como nós. Tentava ajudar
os pobres, botar eles no acampamento, organizar
eles pra eles conseguir uma terra”, está explícita a
compreensão de um si mesmo coletivo identificado
com o protagonista da história, que sendo “como
nós”, era do MST, definindo uma relação identitária
no âmbito da origem.
Para as crianças, a relação de pertencimento é
estabelecida a partir do que parece ser considerado
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mais significativo no entendimento que eles constroem
sobre o Movimento, como uma instância que “ajuda as
pessoas a conseguir terra para os outros”, anunciando
uma de suas compreensões sobre o significado
de participar do movimento. Contudo, o que lhes
permite estabelecer essas relações de identificação é
a história narrada, o conhecer a narrativa histórica
de Che Guevara e também a vivência das práticas de
memória nos atos coletivos de comemoração, em que
a história é trabalhada como a memória do grupo7.
A presença da história de Che Guevara
no ensino de história da escola e também nas
comemorações e celebrações do assentamento, nos
possibilita afirmar que a história de uma nação não
se constitui unicamente pelas vozes dominantes.
Mesmo que durante muito tempo ela se mantenha
como um discurso homogeneizante, convive com
outras vozes e outras versões do passado, variando
entre uma e outra os elementos mobilizados e
disponíveis para sua sedimentação. Frequentemente
essas vozes silenciadas irrompem sob a forma de
protestos e em situação de enfrentamento. É nesse
contexto que compreendemos a reivindicação e a
denúncia efetivada pelo Movimento Sem Terra por
uma história que seja a sua história.
Uma história que não se resume ao ensino de
história na escola, mas é tomada como um princípio
educativo pelo Movimento, porque pensada como
elemento pedagógico de formação do sujeito Sem
Terra. História narrada aos sujeitos desse grupo
social que dela se apropriam e a transformam em
sua memória, atribuindo-lhe um futuro que situa a
motivação para a luta.

7

Além do texto e do
exercício desenvolvido
com as crianças na
escola, todas as crianças
participam anualmente
de um ato de celebração
e comemoração da morte
de Che Guevara. O ato
marca o dia do trabalho
voluntário como um
dos legados da prática
revolucionária de Che
Guevara. A vida e morte
de Che são narradas aos
presentes, a partir de
uma mística planejada
por um grupo de pessoas
do próprio assentamento.
A narração da história de
Che Guevara é atualizada
e reatualizada anualmente
e acompanhada por todos
os assentados.

83

A

memória
na formação da
identidade Sem
Terra

Conhecer como um determinado grupo social
organiza seu conhecimento sobre o passado, quais
os elementos e práticas presentes na construção/
reconstrução de sua identidade, para si e para os outros,
considerando-se a escola e as práticas sociais desse grupo,
e em especial, a memória e a história como importantes
dimensões da formação, implica abordarmos as
memórias constituintes dessa identidade.
A memória como um dos eixos constituintes
dos sujeitos sociais que compõem o grupo em questão,
impeliu-nos à investigação da memória, a partir de
observações de aulas, comemorações e práticas sociais
e de entrevistas com as crianças, para explicitação
e análise “de como se foi sedimentando a memória
pessoal e coletiva, nos usos políticos da memória
pública” (BRUNELLO, 1998, p. 111). Da mesma
forma, explicitam o “trabalho de enquadramento
da memória” (POLLAK, 1992), expresso em rituais
e práticas cotidianas, no ensinado na escola, na
publicação e divulgação de materiais que narram
sua trajetória, na participação em comemorações de
eventos significativos para o grupo, vividos por eles
ou não. Mas que são sempre narrados como parte de
sua memória.
Nas palavras de um sujeito Sem Terra,
encontramos a expressão do que significa para esses
trabalhadores desenraizados encontrar uma forma
de produzir a vida, de conviver, de identificar-se.
Acompanhemos:
Parece mentira que há 12 anos passamos
necessidades. Lembramos o passado.
Aprendeu-se muitas coisas pelo que se
vivia. No segundo ano que estávamos
aqui compramos o 1º tratorzinho e
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ninguém vendia óleo diesel a fiado –
então viemos para o assentamento e lá
na roça mesmo fizemos uma assembleia
para vender algumas sacas de milho e aí
comprar o óleo. As mulheres disseram
que tudo bem, mas que não podia faltar
para a polenta, porque era o que mais
se comia. Esse mês a nossa conta no
posto de gasolina ficou em 62.000,00
reais, e quando vamos pagar somos bem
recebidos e nos oferecem mais tempo de
crédito (João – Assentado)8.

8

Entrevista concedida em
16-06-2005.

Parece-nos, a partir desse depoimento, que a
humilhação é um sentimento “imposto” aos que são
pobres, aos que não possuem formação, aos que estão
à margem, aos que estão silenciados, aos que não
narram quem são, aos que não lhes foi permitido a
palavra. O tratamento dispensado aos que sobraram,
aos que foram desidentificados, aos que foram
silenciados e esquecidos se constituem em fenômenos
que podem encontrar a resistência nos usos que um
grupo pode fazer de sua memória, precisamente nas
rachaduras provocadas pelos choques temporais e
culturais que caracterizam as épocas e os povos que
são a memória mesma, apreendida, mas também
transvasada da história. Transvasamento que denota
um enquadramento, ou um silenciamento provocado
na produção de uma memória.
A produção de uma memória supõe, portanto,
que outra foi silenciada, ou apenas não evidenciada.
Assim, a memória pode significar a resistência, “aquela
que se opõe ao esquecimento e arma a vigilância dessas
imagens horríveis, insuportáveis, recebidas do passado”
(BALANDIER, 1999, p. 41).
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Não esquecer implica em narrar às novas gerações os processos vividos, resistindo ao esquecimento
que se efetiva na apropriação da memória do grupo que
assim continuam a conversação ao lembrar e renarrar o
passado como sua história.
No dia 16 de setembro, a morte de Olívio
Albani, um Sem Terra que “tombou na luta” é
lembrada, narrada e celebrada. No Calendário
Histórico dos Trabalhadores, essa data é indicada
e foi trabalhada na sala de aula em que realizamos
observações. Entendemos que a narrativa
reelaborada pela professora e apresentada como um
texto aos alunos aponta para a produção de uma
memória pessoal e coletiva, com um uso político
da memória deste e por esse grupo social. O texto
que foi copiado pelas crianças e os exercícios
posteriormente prescritos nos indicam como isso
se processa na escola, contribuindo na formação da
identidade Sem Terra, na escola e fora dela.
16 de setembro de 1989. Assassinato de
Olívio Albani.
Olívio Albani era esposo de uma das
700 famílias Sem Terra que ocuparam
a fazenda CALDATO; dia 12 de junho
de 1989, no município de Palma Sola
em Santa Catarina. A bandeira do MST
tremulava em mais um latifúndio.
Os latifundiários só gostam dos sem
terra enquanto são mão-de-obra barata.
Quando os Sem Terra se organizam
para conquistar a terra para quem nela
trabalha de fato, aí a coisa muda de figura
foi o que aconteceu.
No dia 16 de setembro de 1989, a UDR,
a polícia e o governo se uniram para
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despejar as famílias. Muitas pessoas foram
presas outras foram parar no hospital e o
companheiro Olívio Albani morreu.
Olívio Albani caiu. Hoje um assentamento
em São Paulo leva seu nome seu sangue
germina em uma nova ocupação (Texto
escrito no quadro pela professora e
copiado pelas crianças de 2ª e 4ª séries
do Ensino Fundamental - Extraído do
Caderno de Mateus- 4ª série)9.
[...]
Vamos elaborar um diálogo entre dois
Sem Terras falando da ocupação.
- Você se lembra da ocupação do que
aconteceu com nosso amigo Olívio
Albani?
- Sim, me lembro ele foi um grande
lutador e acabou morrendo pela injustiça
dos latifundiários.
- Isso foi terrível, pessoas morreram,
outras feridas e algumas pessoas fugiram.
Nós se defendemos, não precisava atirar
na gente.
- É assim meu amigo, a polícia sempre
atira nos Sem Terras porque são inimigos
da gente, por isso atiram (Diálogo
elaborado pelo Mateus – Caderno do
aluno – 16/09/2005).

Talvez possamos indicar, a partir dessa
atividade realizada pelas crianças, como a memória
de um grupo torna-se a memória das pessoas que
participam desse grupo. São vários os elementos
identitários presentes no texto e na atividade
desenvolvida pelos alunos. Contudo, chama-nos
a atenção o tempo presente utilizado pelo aluno,

9

O texto utilizado em aula
difere um pouco do texto
constante

no

Calendário

Histórico dos Trabalhadores,
mas mesmo assim, percebese que foi a referência sobre
a qual foi reelaborado outro
texto. “16 de setembro de
1989: Olívio Albani, Sem
Terra de Santa Catarina.
Olívio Albani estava entre as
700 famílias sem-terra que
ocuparam a fazenda Caldato,
no dia 12 de junho de 1989,
no município de Palma Sola,
em Santa Catarina. No dia
16 de setembro de 1989,
a UDR, a Polícia Militar e
o governo se uniram para
despejar as famílias. Os semterra se defenderam. No
enfrentamento, vários saíram
feridos e quatro foram presos.
Olívio Albani foi assassinado.
Do lado da polícia, alguns
fugiram desesperados quando
viram suas mães acampadas
implorando um pouco de
compreensão; outros, saíram
feridos. Olívio Albani caiu.
Hoje, um assentamento em
São Paulo leva seu nome.
Seu sangue germina em cada
nova ocupação, em cada
vitória dos sem-terra” (MST,
1998, p. 67).
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ao indagar o lembrar do acontecido com um
companheiro da luta que, provavelmente, ele não
tenha conhecido, mas se expressa como se estivesse
presente ao indagar “Você se lembra da ocupação do
que aconteceu com nosso amigo Olívio Albani?”
O “nós se defendemos” também aponta
para essa participação em um ato em que não se
esteve presente, mas que, nos procedimentos de
sedimentação de uma determinada memória,
é produzida como nossa memória, ligando e
identificando os sujeitos a esse grupo social,
diferenciando-o de outros grupos, mesmo que deles
participe, mas que, contudo, não estabelece laços
identitários, porque essa memória produzida não
permite constituí-lo, não o faz se sentir pertencente
a esses outros grupos.
Na atividade realizada, convém sublinhar
que há um trabalho de perpetuação da memória
que procede pela escrita, o que talvez necessite ser
considerado como elemento que a diferencia da
oralidade na construção de uma memória do grupo. É
uma memória selecionada e organizada que encontra
na escrita e na sua reprodução a possibilidade de
transmissão às novas gerações.
Contudo, as sociedades sem escrita também
estavam organizadas de forma a preservar e atualizar
a sua memória, se considerarmos os “homens
memória” como os arquivos orais constituídos por
esses grupos humanos, cujo objetivo era guardar
e transmitir a memória do grupo. Essa memória
“arquivada” pelos “homens memória” pode ser
pensada a partir do que Balandier (1999) denomina
de memória poderosa, assim denominada pela
confusão entre a história e o mito.
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Centrada na oralidade, a memória das
sociedades sem escrita cumpre o papel de transmitir
conhecimentos considerados secretos e a vontade de
manter uma memória mais criadora que repetitiva.
Logo, a transmissão da memória por meio da
oralidade distancia-se da interpretação de que se trate
de uma “transmissão palavra por palavra”. Comporta
a idéia da transmissão geradora de sentido. Ou seja,
uma transmissão que mantém sua essência, mas que
recria o conhecimento na narração. Narração que a
atualiza, resultando, no entendimento de Balandier
(1999, p. 42),
[...] de circunstâncias e exigências
expressas sob o efeito do acontecimento,
das interpretações que a colocam sob
um novo enfoque e das condições
culturais e técnicas sobre sua presença.
É tanto um revelador do tempo de sua
emergência, quanto um testemunho
recebido do passado.

Circulando em torno de três interesses básicos,
quais sejam o de lembrar “a idade coletiva do grupo”,
geralmente fundada nos mitos de origem; “manter
o prestígio das famílias dominantes” e “o saber
técnico”, comumente atrelado às magias religiosas de
que se utilizam os grupos para explicar e justificar o
mundo, a memória irá ordenar-se, possibilitando a
rememoração a partir da oralidade.
Oralidade que permanece como elemento
constitutivo da memória individual e coletiva,
pois que, pela narrativa do passado permanece e é
reelaborada, atualizada pelo ato narrativo de quem
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narra, e também de quem a recebe. Independente do
conteúdo, mas em relação com a narração, a oralidade
produz conhecimentos e saberes que compõem
a formação das gerações, na tessitura temporal
da identidade dos indivíduos e das coletividades.
Assim, como certas coisas só podem ser expressas
pelo ritual (CONNERTON, 1999), outras tantas só
podem ser expressas oralmente, porque o sentido do
transmitido pode estar precisamente na narração oral,
que é seu substrato.
E como é que você sabe do MST, isso que
você me contou do MST?
Eu aprendi aqui no Assentamento.
Como que você aprendeu?
Eu assim... o meu pai já conhecia uma
parte da história daqui, e daí ele ia me
contando e eu aprendi uma parte dessa
história. Daí eu vim pra escola e comecei
a aprender ainda mais.
E além da escola... Você aprendeu na
escola, com seu pai e tem mais algum
lugar que você aprendeu essa história?
Ah e também com os meus vizinhos que
participou do MST por anos e anos e eles
contavam algumas histórias.
E Olívio Albani, você sabe quem foi?
Sim.
Quem foi Olívio Albani?
Foi um lutador que queria ajudar os pobres
trabalhadores a conquistar um pedaço de
chão, e também ele queria que todo mundo
tivesse o mesmo direito de terra.
O que mais? O que aconteceu com ele?
Ele foi morto ali em Palma Sola pelos...
pelos soldado do exército.
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Por que ele foi morto?
Por que ele organizava os pobres para
fazer uma fazer um acampamento para
eles conseguirem uma terra.
Quem contou isso para você?
Meu pai. Porque ele acampou junto com
o Olívio Albani.
(José – filho de assentados – 4ª série)

A narrativa oral é constituinte da memória,
não apenas das sociedades sem escrita, embora por
elas fosse e é inaugurada. Mesmo nas sociedades
contemporâneas que se utilizam da escrita, a
oralidade é uma prática que possibilita aos sujeitos
atribuírem um sentido para o passado, um significado
que é transmitido pela narrativa e produz um saber.
Como diz Certeau (1994):
Este saber se faz de muitos momentos e
de muitas coisas heterogêneas. [...]. É uma
memória, cujos conhecimentos não se
podem separar dos tempos de sua aquisição e vão desfiando suas singularidades
(CERTEAU, 1994, p. 157-158).

A transmissão oral, como bem alerta Connerton
(1999), atribui um sentido, um significado para o
narrado, uma característica de veracidade revivida
por quem narra e acompanhada por quem ouve.
As narrativas que José ouve de seu pai se revelam
em memórias que ele conhece, e por isso lhe atribui
uma veracidade inquestionável, de testemunha do
ocorrido, pois seu pai estava lá.
Mateus, da mesma idade que José, ao ser
questionado, assim se expressa:
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E a história do MST, você conhece?
Eu conheço, foi nesse acampamento que
existiu. Eles tavam acampado, foi em
1985, daí eles lutavam bastante, bastante
e aí depois surgiu o MST.
Ele começou aqui no assentamento?
Não. Começou lá onde que eles tavam.
Onde será que foi?
Foi aqui mesmo, eu não sei onde que foi.
Ficaram três anos, daí em 88 eles vieram
pra cá.
Quem foi Olívio Albani?
Olívio Albani? Ele foi um homem que
ele sempre lutou por terra, assim, ajuda
sempre o movimento, daí ele acabou
morrendo assim num acidente de carro.
Foi de carro que ele morreu?
É.
Onde você aprendeu isso?
Aqui.
(Mateus – filho de assentados – 4ª
série).

Diante das diferenças entre as respostas de
Mateus e José, podemos inferir que a oralidade
produz um saber de memória, mas um saber que,
além de informação, é um saber significado na vida,
testemunhado, ancorado naquilo que nos tornamos.
A memória que José tem de Olívio Albani está para
além do saber escolar, pois, como ele mesmo diz,
quando estudaram na escola ele já sabia. Mateus,
contudo, mesmo tendo estudado na escola não
sabe quem foi Olívio Albani e tendo produzido um
diálogo sobre a sua morte, anteriormente citado,
atribui outro desfecho à vida de Olívio Albani, ele
morre num acidente de carro. Ele não lembra, mesmo
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tendo copiado o texto e produzido um diálogo sobre o
ocorrido.
Contudo, a modalidade da morte atribuída ao
Olívio Albani, a de um acidente de carro, é reveladora
do caráter inaceitável da morte violenta, que é uma
morte atribuída e por isso reveladora de nossa
impotência diante de sua ocorrência e que propicia
o que Ricoeur (2003) aponta como a experiência
ameaçadora de uma alteridade absoluta. Mateus não
indica “corretamente” como morreu Olívio Albani,
mas aponta para o caráter da experiência que viveu ao
conhecer sua história, a da morte violenta, imputada
por outro, pois que um acidente também é revelador
dessa morte atribuída.
José e Mateus podem ser considerados como
sujeitos que acessam e recepcionam a mesma memória,
a história do “tombamento” de Olívio Albani, como
memória do Movimento Sem Terra. Porém, o
primeiro a conhece pela oralidade, e o segundo pela
escrita. Oralidade e escritura que Certeau (1994) não
compreende como opostos. Para ele, os dois termos
compõem uma unidade, que é o efeito “de distinções
recíprocas dentro de configurações históricas
sucessivas e imbricadas” (CERTEAU, 1994, p. 223).
Como distinções situadas em campos diferentes, ou
sistemas em relação a sua exterioridade, os termos
“não são iguais ou comparáveis nem no que diz
respeito à sua coerência [...] nem no que diz respeito
à sua operatividade” (CERTEAU, 1994, p. 224).
Assim, oralidade e escrita não se opõem, mas não são
a mesma coisa. Esses termos estão imbuídos de uma
historicidade que se não nos permite tomá-los como
opostos, também nos indicam que não são a mesma
coisa. Na produção de uma memória pela oralidade e na
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produção da memória a partir do surgimento da escrita,
os processos, entendidos como o funcionamento de
produção de memórias, diferem, embora não possam
sobrepor-se pela sua unidade geradora dentro de
“configurações recíprocas e imbricadas”.

C

onclusões

A própria negação da história e do devir
faz parte, hoje, de um projeto: o de
reduzir as possibilidades alternativas, os
sonhos, a pó e sombra. Isto assombra a
nossa consciência, formada em torno de
utopias positivas, que julgávamos mais
concretas do que o mundo real. Mas cabe
a nós, hoje empurrados para o mundo das
sombras, negar essa bruta conformação
de uma realidade como se fora unívoca,
despida de contradições. Os rumos desse
movimento podem não estar à vista de
nossa consciência imediata. Mas isto não
quer dizer que não existam (AGUIAR,
2001, p. 113-114).

A afirmação de Aguiar é um indicativo da
necessidade da continuidade da conversação. Não
vivemos em um mundo inocente, que está dado, em
que projetos não possam ser sonhados, pensados e
executados, como nos quiseram fazer crer, diante da
queda do muro de Berlim, da suposta “caducidade”
das grandes utopias, como a falência do comunismo
na União Soviética, da incapacidade de mobilização
do movimento sindical e partidário, como referentes
na organização dos trabalhadores e outros.
A sociedade não é consensual, não há somente
um projeto em curso. Talvez seja o mais avassalador
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e homogeneizante projeto, produtor de um
conformismo diante do que “não tem volta”, esteja
dado, mas continua sendo um projeto. Como diz
Flávio Aguiar “não se aceita que a vida e a organização
da sociedade estão em seu estado definitivo”. Com
efeito, a produção de uma sociedade consensual para
o consumo necessita produzir identificações que
instituam identidades, necessárias para o consumo
que produz e se realimenta dessas identificações
para manter-se e reproduzir-se. Os mecanismos
utilizados para essa produção de identidades são os
mais diversos e de tal maneira nos constituem, que
se inscrevem em nosso próprio corpo, nas formas de
estar em grupo e no mundo.
Essas reflexões nos levam a afirmar que talvez
necessitemos rever nossos conceitos em relação aos
projetos e utopias, não como uma inviabilidade,
mas como possibilidade de resistência, ao menos
como contestação dessa violência que se efetiva no
desmantelamento de grupos e perfis alternativos pela
ditadura do consenso.
As narrativas históricas e as práticas de
memória desenvolvidas na escola e fora dela, neste
assentamento, possibilitam aos sujeitos a constituição
de uma identidade Sem Terra, que se forma na e pela
resistência à uma só história, a uma só memória.
Na evocação do passado, há um processo
de apropriação da história como memória do
Movimento que ocorre mediante a identificação da
batalha de outros heróis, em outros tempos, com a
batalha empreendida pelo Movimento Sem Terra
na atualidade.
Contudo, no processo em que o passado é
convocado para sedimentar uma memória por meio
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de narrativas históricas que permitem a esse grupo
re-ligar-se, estar-junto e assim pertencer, a prática
da celebração revela-se fundante nos processos de
identificação. Observemos que o passado convocado
é o de homens e mulheres que se sensibilizaram
com os excluídos da história e explorados por outro
grupo social, quando não fossem eles mesmos
integrantes desses grupos. Assim, Che, Zumbi e
Antonio Conselheiro, bem como outros inúmeros
personagens históricos, representam para o grupo
em estudo uma identificação.
O processo de identificação comporta a
possibilidade de reforçar o laço social, de sedimentar
valores ao atravessar o nível individual e o nível
coletivo. Ou seja, há um encontro entre figuras de
identificação, indivíduos e coletivo. Nesse processo,
a narrativa escrita, encenada, lida ou ouvida é o
elemento utilizado na formação, permitindo ao leitor,
expectador, ouvinte uma experiência, em que o leitor
se identifica com o narrado. A forma como a história
é mobilizada, pela rememoração e pela celebração,
atualizam a memória do grupo que assim estabelece
relações identitárias com o narrado. A metamorfose
da história em memória do grupo é operada pela
narrativa na comemoração e na celebração.
Na reflexão realizada, destacamos que a
história ensinada nunca é neutra. O grupo social
em questão assume que a história que necessita
ser ensinada é a dos trabalhadores, logo os
acontecimentos e os sujeitos históricos serão outros,
já que se compreende que a história é manipulada
e como tal serve de legitimação de um passado
em detrimento de outro. No processo de definição
de qual história deva ser ensinada, há uma opção
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de classe, consciente, explicitada e assumida pelo
grupo. A história ainda é, ou melhor, é um campo
de luta e de disputa.
Concluímos, portanto, ressaltando que, para
o Movimento Sem Terra, a história e a memória são
essenciais na formação. O lugar ocupado pela história
e pela memória na formação dos sujeitos Sem Terra
desafia-nos como profissionais que atuam na área
do ensino de história a refletir sobre o lugar deste
campo do saber na formação que desenvolvemos em
nossas escolas.
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O objetivo deste texto é analisar a relação entre
escola e vida a partir de uma experiência concreta – a
Escola Itinerante Sementes do Amanhã pertencente ao
Acampamento Chico Mendes localizado no município
de Matelândia – na região Oeste do Estado do Paraná,
o qual compôs parte de nossa pesquisa empírica2.
Outra referência para o estudo dessa relação
são as formulações de Pistrak (2005) que em síntese,
afirmam que a escola precisa conectar-se a seu tempo,
à vida dos sujeitos que a compõem, a seu entorno
articulado a totalidade das relações sociais. A base
da Escola do Trabalho de Pistrak3 se encontra em
dois princípios: formação articulada com a realidade
atual (vida) e a auto-organização dos estudantes4.
Para este autor “o objetivo fundamental da escola é,
portanto, estudar a realidade atual, penetrá-la, viver
nela” (IDEM, p. 32). A realidade atual reivindicada por
Pistrak, segundo Freitas (2003, p. 56), em nossos dias:

I

ntrodução

2

intitulada “Educação, Trabalho
e

Emancipação

Humana:

um estudo sobre as Escolas
Itinerantes dos Acampamentos
do MST” (2008) realizada sob
a orientação da Professora
Drª Célia Regina Vendramini
(TMT-UFSC).

Porém,

dissertação

na

enfatizamos

as Escolas Itinerantes suas
aproximações, possibilidades
e contradições na direção de
um projeto de Emancipação
Humana.
3

A

experiência

desenvolvida

Tem a ver com as grandes contradições
da própria sociedade capitalista. O
capitalismo é uma formação social
em decadência. A formação do aluno,
portanto, deve prepará-lo para entender
seu tempo e engajá-lo na resolução
dessas contradições, de forma que sua
superação signifique um avanço para as
classes menos privilegiadas e um acúmulo
gradual e permanente de forças para a
superação da própria sociedade capitalista.

aconteceu

escolar

por
num

Pistrak
momento

revolucionário – na Rússsia
a partir de 1917. E por isso
são

necessárias

para

utilizá-la

mediações
hoje,

uma

vez que as bases sociais em
que sustentavam a Escola
do

Trabalho

de

Pistrak

diferem-se do contexto por
nós hoje vivenciado o qual
se caracteriza por ser um
período contra-revolucionário

A escola é fruto das relações sociais humanas e
que, como outra instituição inserida em uma sociedade desigual e de classes, reproduz essas desigualdades.
Estruturada nessa base social, vem atendendo duas
funções principais da educação na sociedade capitalista:

em que as lutas sociais dos
trabalhadores se encontram
em descenso e a correlação
de forças, no plano imediato,
é mais favorável ao capital.
4

(1) a produção das qualificações
necessárias ao funcionamento da
economia, e (2) a formação dos quadros

Essa pesquisa compõe parte de
nossa dissertação de Mestrado

Convém registrar que no
limite desse trabalho não
enfatizaremos

a

auto-

organização dos estudantes,

porém, na esteira de Pistrak
compreendemos esta como
uma categoria central para
transformação

da

escola

na direção da luta dos
trabalhadores.

Possuindo

também, uma íntima ligação
entre escola e vida, na medida
em que se compreende que
as crianças e os adolescentes
“não se preparam apenas
para viver, mas já vivem uma
verdadeira vida” (PISTRAK,
2005, p. 42).
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e a elaboração dos métodos de controle
político” (MÉSZÁROS, 2006 b, p. 275).

Desta forma, mesmo que inconsciente os sujeitos
da escola, que não tiverem clareza da funcionalidade da
escola ao capital, não conseguem enfrentar essa lógica
e contribuem para a reprodução e a manutenção da
ordem social vigente.
Convém assinalarmos que a educação e a
escola não transformam por si só a realidade e que tal
situação pressupõe uma reconfiguração radical nos
processos produtivos, particularmente no trabalho.
Ou, nas palavras de Mészáros (2005, p. 45), “Nessa
perspectiva, fica bastante claro que a educação formal
não é a força ideologicamente primária que consolida
o sistema do capital; tampouco ela é capaz de, por si
só, fornecer uma alternativa emancipadora radical”.
Porém, compreendemos que a escola que esteja
articulada com a superação do capitalismo têm como
função contribuir com o desvelamento do caráter
de classe da sociedade, da escola, do conhecimento;
auxiliando os sujeitos que a compõem a apreenderem dialeticamente a realidade. De forma a contribuir,
também, com a elevação do padrão cultural da classe
trabalhadora, por meio da socialização do conhecimento científico nos limites de uma sociedade de classes
- em que o conhecimento é apropriado pela classe que
detém a riqueza material, apesar de não produzi-la.
Assim, a escola pode vir a auxiliar no acúmulo de forças
na construção do projeto de emancipação humana.
Estruturamos nosso texto em três tópicos
articulados. No primeiro, iremos refletir sobre a
separação entre escola e vida demonstrando que esta
cisão é característica da sociedade moderna – da
escola inserida nas relações capitalistas. No segundo
momento, iremos pontuar a escola do Movimento
Sem Terra sinalizando qual o sentido desta para

este movimento social, enfatizando uma de suas
experiências escolares - as Escolas Itinerantes dos
Acampamentos do MST. Por fim, problematizaremos
a relação entre a Escola Itinerante com a vida,
pontuando as contradições que emergem nesta prática
social que tenta materializar uma educação e também
uma escola na direção da emancipação humana.
A marca de origem da escola carrega consigo
um diferencial de classe. Ela nasceu voltada para
uma minoria, para aqueles que não trabalhavam
e viviam do trabalho alheio, possuindo assim,
tempo disponível para desfrutar do privilégio de
poder desenvolver o intelecto5, condição, até então,
desnecessária para a outra grande parte da população,
para a qual a atividade laborativa centrava-se, quase
que exclusivamente, na força física. É somente com a
constituição da sociedade moderna que a escola vai
se generalizando, pois a base material correspondente
exigia a formação da força de trabalho nos bancos
escolares. Este momento - localizado entre os anos 700
e 800, na Europa central - coincide com a consolidação
de uma nova forma da sociedade organizar-se: o modo
capitalista de produção, que rompe com o trabalho na
forma individual e inaugura o trabalho social.
Essas profundas transformações decorrentes
do processo de industrialização ocorridas nas relações
sociais da época6, em especial no que tange o trabalho,
impõem à necessidade da criação e difusão de um
espaço de formação de valores desta nova sociedade
que preparasse as novas gerações para o trabalho
assalariado7. Esse espaço foi e continua sendo a escola
(ENGUITA, 1989; MANACORDA, 2004).
A partir daí, a escola vai incorporando a classe
que produz a riqueza material da sociedade, que

A

separação
entre escola e vida

5

Segundo Saviani (2005), a
palavra escola é de origem
grega e significa o lugar do
ócio.

6

Essas transformações estão
presentes em: HOBSBAMW,
Eric. A era das revoluções
(1749- 1848). 16. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2002.

7

Para Enguita (1989, p.
130): “Efetivamente, desde
o momento em que a
aprendizagem do trabalho
e da vida social não já não
é possível diretamente ou,
ao menos, exclusivamente
no próprio local de trabalho
– sobretudo a primeira- é
preciso voltar-se para a escola
[...] Entretanto, pode-se
afirmar que, desde um certo
momento de desenvolvimento
do capitalismo que seria
tão difícil quanto ocioso
datar, as necessidades deste
em termos de mão de obra
foram o fator mais poderoso
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a influir mudanças ocorridas
no sistema escolar em seu
conjunto e entre as quatro
paredes da escola”.

historicamente foi destituída desse espaço. Ao ter que
abrir suas portas para a classe trabalhadora, a escola
necessitou adaptar-se para corresponder às novas
demandas a ela imposta.
A questão não era ensinar um certo
montante de conhecimentos no menor
tempo possível, mas ter os alunos entre
as paredes da sala de aula submetidos
ao olhar vigilante do professor o tempo
suficiente para domar seu caráter e dar
forma adequada a seu comportamento
(ENGUITA, 1989, p. 116).

A saída encontrada para que a escola tivesse
êxito frente a este novo desafio desencadeou sua
reestruturação. Nesse movimento de adaptar-se
às novas exigências, a escola procurou transmitir
valores condizentes com esta nova ordem social.
Para garantir essa funcionalidade, separa-se da vida,
artificializando seus conteúdos, e suas práticas.
Assim, podemos dizer que a escola abre-se
para a classe trabalhadora, mas impede que sua vida
entre na escola, além de restringir os conhecimentos
universais a serem socializados. Constitui-se, de
forma ideológica, como o local das idéias abstratas,
como se essas fossem puras e neutras, e que não
tivessem nenhuma ligação com as relações materiais que
as constituem. Questionando o purismo do campo
das idéias, Marx e Engels apud Enguita (1989, p. 136)
afirmam que:
As idéias dominantes não são outra
coisa que a expressão ideal das
relações materiais dominantes, as
mesmas relações materiais dominantes
concebidas como idéias.
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A convicção de que a escola seja apenas o
local das idéias se manifesta em diferentes ações da
prática educativa:
Tudo no desenvolvimento cotidiano da
relação pedagógica leva a pensar assim.
O discurso do professor, o conteúdo do
livro-texto, a memória ou a capacidade de
raciocínio do aluno são manifestações de
idéias, isto é, de dados e configurações e
interpretações dos mesmos (ENGUITA,
1989, p. 133).

Partindo do pressuposto que as idéias expressam
as relações materiais dominantes, as presentes no interior da escola têm uma razão bastante concreta: manter
a hegemonia nas relações sociais. Ao separar a escola
da vida, a escola cumpre um grande serviço ao capital,
impedindo o conhecimento do real e, consequentemente, uma reflexão de fato sobre as condições e
contradições da vida no capitalismo. Tratar sobre essas
contradições não seria conveniente a uma educação
voltada a manter a alienação, pois permitiria que a
classe trabalhadora começasse a reconhecer a origem
de sua exclusão e sua dimensão enquanto classe.
Por isso, pensar numa escola que subverta a
lógica dominante é incorporá-la à vida, é permitir que
o estudante entre inteiro na escola, traga consigo seus
problemas, dúvidas, preocupações, seu cotidiano,
e que consiga relacionar sua individualidade a uma
dimensão maior - a totalidade das relações sociais
capitalistas, cindidas por interesses distintos de
classes. Nesse sentido, a escola deve priorizar refletir
e intervir nas múltiplas dimensões da vida, o que
pressupõe ultrapassar a compreensão de vida numa
dimensão imediata e utilitária8.

8

Alguns representantes da ideologia liberal colocam como
uma necessidade unir escola e
vida, porém de forma bastante
distinta da qual tratamos
nesse texto. Um exemplo
desses representantes é Dewey,
formulador de pressupostos da
Escola Nova. Para ele, a união
entre escola e vida respalda-se
no pragmatismo, para o qual
o conhecimento só é útil e
verdadeiro se estiver voltado a
resolver problemas imediatos
(Vida e Educação. São Paulo:
Melhoramentos, 1971). Outro
exemplo, mais recente, diz
respeito à Reforma do Ensino
Médio no Brasil, realizada nos
anos finais da década de 90,
a qual tinha como chamada:
Ensino Médio: agora é para
a vida! Nesta a preocupação
desta etapa do ensino estaria
voltada para exemplificação,
ou seja, mostrar em que
se aplica e se usa certo de
tipo
de
conhecimento.
Esta proposta revigora a
perspectiva
utilitarista
e
instrumental,
sustentada
atualmente pela corrente
filosófica do neopragmatismo.
Em Kuenzer, Acácia. O Ensino Médio agora é para vida:
entre o pretendido, o dito e
o feito. Revista Educação e
Sociedade. São Paulo, 2000,
a autora questiona essa
reforma que separa o ensino
regular do ensino profissional,
demonstrando seu caráter
ideológico, afirmando que
esta aprofundou a dualidade
estrutural do ensino, limitando ainda mais o acesso
da classe trabalhadora ao
conhecimento. Esses fatos
mostram como algumas
bandeiras da educação na
direção da emancipação são
apropriadas e ressignificadas
por intelectuais orgânicos do
capital, de forma ideológica.
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O

sentido da
escola no MST e
a especificidade
das Escolas
Itinerantes

9

Acampamento compreende
uma área ocupada e que
não se encontra legalizada
judicialmente. É uma forma
característica

de

pressão

exercida pelo MST, com vistas
a garantir a desapropriação de
terras e, consequentemente,
o assentamento de diversas
famílias.
10

Sobre tendência destrutiva
do

capital,

e

ENGELS

ver:

MARX

(1998)

e

MESZAROS (2006a).
11

São denominadas itinerantes
porque

acompanham

o

itinerário, o movimento do
acampamento que integram.
Pois é comum, no período de
acampamento, que as pessoas
desloquem-se para outras
áreas. Isso acontece devido
a vários fatores, entre eles:
conflitos, despejos, fatores
climáticos, condição para o
plantio, entre outros.
12

A

discussão

sobre

esses

princípios está presentes no
Caderno de Educação n° 08:
Princípios da Educação do MST
(1996). IN: MST. Dossiê MST
Escola. Documentos e estudos
1990- 2001. 2 ed. São Paulo:
Expressão Popular, 2005
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As Escolas Itinerantes estão situadas em
acampamentos9 vinculados ao MST, movimento
social que parte da reivindicação pelo acesso à
terra, articulando-a ao projeto de transformação
social. É um movimento de massa, organizado
nacionalmente e que luta contra o modelo societário
que expropria os trabalhadores, respondendo
coletivamente aos problemas enfrentados por ele,
e por toda humanidade, diariamente. Problemas
estes, marcados na atualidade pelo acirramento da
tendência destrutiva do capital10 – que tem como
marca distintiva a destruição do próprio trabalho.
Os princípios e objetivos das Escolas
Itinerantes11, de forma geral, são os que dizem respeito
às demais experiências escolares construídas pelo
MST e balizam sua proposta educativa. A educação
no Movimento engloba um processo mais amplo que
a escolarização, mas garante à escola uma importante
e central contribuição. Compreendendo também,
diferentes vivências, dentre estas as próprias ações do
Movimento, e em síntese, tem por objetivo a formação
humana de militantes e de intelectuais orgânicos
nas diversas áreas do conhecimento. Este projeto de
formação humana tem como referência os princípios
da educação do MST os quais se expressam pelos
princípios filosóficos (que dizem respeito à visão de
mundo) e pedagógicos (relacionam-se à forma de
concretizar os princípios filosóficos). Educação para
a transformação social; Educação para o trabalho
e a cooperação; Educação voltada para as várias
dimensões da pessoa humana; Educação para valores
socialistas/humanistas; Educação como um processo
permanente de formação e transformação humana,
são os princípios filosóficos12.

Identificamos nos documentos do MST que
sua expectativa para com a escola pressupõe alterar a
lógica da escola capitalista, confrontando-se com seus
objetivos, formas e intencionalidades. Dessa forma, se
propõe a contribuir com a formação da consciência
de classe de militantes para a transformação social e,
especificamente, intenciona ajudar a classe trabalhadora a apropriar-se dos conhecimentos historicamente
produzidos pela humanidade, auxiliando na
compreensão das contradições da realidade em que
estão inseridos. Objetiva, também, que essa escola
estabeleça vínculo orgânico com MST e que tenha o
trabalho, a prática social, a organização coletiva e o
valor do estudo como suas balizas fundamentais.
Dentre as experiências escolares do MST
encontramos: Escolas de Assentamentos (vinculadas
geralmente a redes municipais e ou estaduais de ensino);
as Escolas Itinerantes, o Instituto de Educação Josué de
Castro e a Escola Nacional Florestan Fernandes13.

13

Em

especial,

essas

duas

últimas escolas por serem
espaços autogestados pelo
MST e não se encontram
no

sistema

oficial

de

ensino tendem a ter maior
possibilidade de materializar
sua

proposta

educativa.

Sendo que o Instituto de
Educação Josué de Castro
é uma Escola de Educação
Média

e

Profissional,

localizada em VeranópolisRio Grande do Sul e a Escola
Nacional Florestan Fernandes
é

Centro

de

Formação

técnica e política, localizada
em Guararema - São Paulo.

Em dados estimados podemos dizer
que o MST conquistou em 20 anos
aproximadamente 1500 escolas públicas
nos seus acampamentos e assentamentos,
colocando nelas em torno de 160 mil
crianças e adolescentes Sem Terra, e
ajudando a formar os seus mais de 4
mil educadores; também desencadeou
um trabalho de alfabetização de
jovens e adultos, envolvendo em 2003
mais de 28 mil educandos e 2000
educadores; começou a desenvolver
práticas de educação infantil em seus
cursos,
encontros,
acampamentos
e assentamentos, que formam pelo
menos 500 educadores nesta nova
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frente; conseguiu criar algumas escolas
de ensino médio nos assentamentos e
a fazer cursos superiores em parceria
com diferentes universidades brasileiras
(MST, 2004, p. 12).

Essas conquistas, expressas nos dados
apresentados, precisam ser analisadas à luz do
processo de universalização do Ensino Fundamental,
em especial das séries iniciais dessa etapa de ensino
no Brasil, e devem ser articuladas a uma característica
do fenômeno educativo das últimas décadas, que
é o alongamento da escolarização, impulsionados
pela nova configuração da base material produtiva.
O que nos mostra que o fato de existirem escolas
em acampamentos e assentamentos não significa
necessariamente uma conquista para o MST e para a
luta dos trabalhadores. Se essa escola em nada resistir e
questionar a lógica do capital, cumpre um desserviço
à batalha da classe trabalhadora, já que a escola, por
si só, tende a contribuir para a manutenção da lógica
da sociedade em que vivemos.
Não teria sentido o MST lutar pela escola
da forma como ela está instituída. Temos
uma escola cujo conteúdo reflete certas
relações humanas que não correspondem
aos objetivos do MST, que busca
transformar a sociedade e as relações
que as engendram (VENDRAMINI,
2000, p. 165).

Consideramos as Escolas do MST, em especial
as Escolas Itinerantes, uma proposição de escola
construída pelo MST contestadora do modelo
tradicional, e que tem por objetivo acompanhar a
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dinâmica do movimento social e das pessoas que o
compõem, garantindo a escolarização e a certificação
dos acampados, constituindo-se num desafio diante da
escolarização formal das redes estaduais de ensino, as
quais integram.
No Estado do Paraná14, as Escolas Itinerantes
foram admitidas e aprovadas pelo Conselho Estadual
de Educação em 2003. No total, em 2008, são 11
escolas distribuídas em acampamentos deste Estado,
englobando aproximadamente 150 educadores e 950
educandos. Todas estas escolas atendem a Educação
Infantil, os anos iniciais do Ensino Fundamental e
turmas de Educação de Jovens e Adultos. E apenas
duas delas possuem turmas de 5ª à 8ª séries do Ensino
Fundamental e o Ensino Médio.
As itinerantes, no Paraná, estão ligadas a
duas Escolas Bases: Colégio Iraci Salete Strozak
(Assentamento Marcos Freire - Rio Bonito do Iguaçu)
e Colégio Estadual Centrão (Assentamento Pontal
do Tigre – Querência do Norte) que respondem
institucionalmente por elas. Estas possuem um único
Projeto Político Pedagógico que inclui as Itinerantes
a ela vinculadas. Destina-se à Escola Base a função
de agregar a documentação dos alunos (matrículas e
transferências) e da equipe pedagógica, de administrar
a verba destinada para as Escolas Itinerantes, além de
ser a responsável pela certificação dos educandos.
A Escola Itinerante Sementes do Amanhã, que
compõe nossa pesquisa, pertence ao Acampamento
Chico Mendes que existe há quatro anos e em outubro
de 2007 englobava em torno de cento e cinquenta
famílias. Este acampamento se estrutura a partir dos
princípios organizativos do MST.

14

Além do Paraná, as Escolas
Itinerantes

encontram-se

aprovadas em outros cinco
estados,
estão

e

na

sequência

acompanhados

de

seus respectivos anos de
aprovação: Alagoas (2007),
Goiás (2005), Piauí (2007),
Rio Grande do Sul (1996) e
Santa Catarina (2004).
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15

Existem,
escola:

também,
duas

na

turmas

de

EJA (Educação de Jovens e
Adultos) e a Ciranda Infantil
(para crianças de 0-6 anos).

16

Com

exceção

denadora

da

Coor-

Pedagógica

da

Escola que mora em um
assentamento da região.

17

Para a coleta dos dados,
utilizamos

os

instrumentos:

seguintes
Observação

do cotidiano da escola e do
acampamento;
e

Entrevistas

Questionários

educadores,

dirigentes

(com
do

acampamento, membros do
Setor de Educação, acampados
em geral).
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Neste acampamento, a escola foi implementada
em maio de 2005 com vista a superar um problema
concreto: a superlotação das escolas da região e a
discriminação sofrida pelos Sem Terra nestas mesmas
escolas. Em maio de 2007, esta escola compreendia
aproximadamente 140 educandos distribuídos em
nove turmas da Educação Infantil e dos primeiros
anos do Ensino Fundamental15, que tentam se
organizar por meio dos Ciclos de Formação.
Os educadores da Escola Itinerante Sementes do Amanhã compreendem 23 pessoas, todas
residentes no acampamento Chico Mendes16. São, na
maioria, jovens (média de idade de 22 anos) e sem
experiências com docência, anterior ao acampamento.
Em relação à escolaridade, a maioria tem o Ensino
Médio concluído e alguns cursam Magistério pelo
IEJC gestado pelo MST. Destes, 11 são contratados pela
Secretaria de Educação do Estado, via convênio desta
com a ACAP (Associação de Cooperação Agrícola)
que representa juridicamente o MST no Estado do
Paraná. Porém, todos recebem ajuda de custo, pois a
soma das ajudas de custo dos contratados é dividida
entre todos os educadores.
Essa escola tenta construir novas relações sociais, na gestão da escola (participação da comunidade,
auto-organização dos estudantes), na organização
do trabalho pedagógico (Ciclos, Tempos Geradores,
Tempos Educativos, Avaliação), entre outros. Porém,
ao tentar materializar-se como uma escola que busca
romper com a escola capitalista apresenta várias
limitações. A seguir, problematizaremos a relação entre
escola e vida discutindo as contradições presentes na
escola pesquisada17.

A condição das Escolas Itinerantes, no interior
dos acampamentos, é privilegiada para articular a
escola e a vida, pois as situações presentes no cotidiano do acampamento estão coladas na escola, tanto
físicas como materialmente, aproximando-a dos
conflitos, das angústias, dos sonhos, das lutas, dos
acampados. Esse é um dos aspectos positivos da
escola estudada, pois para muitos acampados ela
é considerada extensão da casa das crianças: “isso
é muito bom, as crianças aqui se sente bem, não são
discriminadas e nem rejeitadas, se sentem como se
estivessem em casa” (informação verbal18).
A questão dos alunos sentirem-se de certa
forma à vontade na escola relaciona-se ao motivo
delas poderem comparecer nela nas condições
que estão acostumadas em seu dia-a-dia (por
exemplo, com botinas e/ou pés enlameados em
período de muita chuva), sem que isso seja fator de
discriminação. Essa relação foi expressa por grande
parte dos entrevistados. E o que presenciamos é que o
fato de uma criança não ir trajada conforme padrões
pré-estabelecidos (e muitas vezes, incongruentes
com sua condição de acampada) e nem portar
materiais escolares e outros acessórios “da moda”,
não é motivo de demérito.

E

scolas
Itinerantes:
aproximações e
distanciamentos
entre escola e vida
18

Informação

obtida

em

conversa informal com uma
acampada.

Nesta escola a criança é aceita como ela
é: filha de um acampado, os pais são
pobres. Às vezes, ela vem sujinha pra sala,
não quer dizer que a gente não trabalhe a
higiene com eles, mas ela é aceita como
ela é. E a partir do que ela é, e do jeitinho
que ela está ela vai daí se reconhecer
com um ser humano necessário, amado,
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querido e daí você vai ajudando-a a se
libertar, que ela não sabia fazer a higiene
direito. [...] As escolas nos acampamentos
estão muito próximas da realidade estão
dentro da realidade porque um dos
problemas eram escolas muito lotadas,
outro era as crianças não serem aceitas
na escola, a professora abria a janela e
dizia: não aguento o fedor de fumaça de
vocês! Isso pra uma criança. Ou então,
Trate de estudar pra não ser um Sem
terra igual a seu pai! O pai dela pra ela
é o homem mais importante do mundo
e agora a professora diz pra ela estudar
pra não ser igual o pai dela, ela queria
ser como o pai dela (Entrevista, Setor de
Educação).

O pré-julgamento realizado em muitas escolas
– de ser sem-terra, pobre, que não tem necessidade
de muito estudo –, acaba por naturalizar idéias
recorrentes na ideologia liberal. Não ter esse préjulgamento naturalizado como ponto de partida
nas Escolas Itinerantes possibilita que as crianças
constituam gosto pelo estudo e também faz com que
nos deparemos com o questionamento de situações,
até então, tidas como naturais e individuais, como no
relato que segue:
No início da Escola Itinerante na Zumbi
de Palmares em Cascavel. Todo mês eu
passava lá para fazer o acompanhamento
e numa dessas idas eu cheguei lá bem no
dia que uma mãe veio para escola e nos
disse que tinha ido lá para agradecer,
porque sua filha não era excepcional.
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Contou que sua filha estava há três anos
numa escola e tinham dito a ela que era
uma criança que tinha muita dificuldade.
E em três meses na Escola Itinerante ela
está lendo e escrevendo, coisa que não
fazia anteriormente. A mãe nos falou
entusiasmada que isso era sinal de que
sua filha não tinha problemas físicos, o
que até mesmo a mãe tinha começado a
acreditar (Entrevista, Setor de Educação
do MST).

As Itinerantes, de certa forma, acolhem
seus estudantes respeitando sua condição de vida
itinerante. Nesse sentido realizam matrículas e
transferências durante o ano todo. E o fato das
crianças acampadas não terem seus documentos em
dia (certidão de nascimento, histórico escolar, entre
outros), não é um impedimento para que os alunos
comecem a participar das atividades escolares.
Nessas situações há um grande esforço da escola
para contribuir na organização desta documentação,
necessária não só para que a criança tenha sua
matrícula aceita pela Escola Base, mas também para
que ela possa acessar outros serviços públicos e
programas governamentais.
Porém, temos que ter clareza que essas questões
acima levantadas não podem estar na dependência
do rebaixamento e da negligência frente às Escolas
Itinerantes. É necessário um conjunto de condições
materiais nessas escolas para que os estudantes tenham
acesso ao conhecimento produzido pela humanidade.
Outra questão refere-se à relação e ao
envolvimento entre os educadores e os educandos,
os quais estabelecem relações próximas e menos
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hierárquicas, o que se distancia das características da
relação entre professor e aluno na escola capitalista.
Aqui é bem diferente, por aqui não que
nós ficamos na hora do lanche ou fora
de hora brincando mais se for lá fora
é diferente. Por exemplo, lá fora se os
alunos encontrarem o professor fora da
escola, ele só levanta a mão, e passou,
aqui não, as crianças vão no nosso
barraco, onde a gente está, tem uma
brincadeira. Aqui a gente está sempre
rodeado de crianças é até gratificante pra
gente (Entrevista, Educador).

Sendo assim, as relações de proximidade de
vida e de moradia possibilitam que os educadores
tenham maior oportunidade de conhecer seus alunos,
suas respectivas famílias e suas histórias de vida –
condição esta que contribui para a aprendizagem.
Todas as categorias que emergiram na prática
pesquisada estabelecem relação direta com esse
fundamento: a escola na relação com a vida, no
entanto, no limite desse texto discutiremos apenas
duas delas: A realidade como ponto de partida e
chegada da escola e a relação trabalho- escola.

a)comoA realidade
ponto de

partida e chegada
da escola
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Consideramos que não basta a escola
trabalhar aquilo que o educando já conhece; este
deve ser seu ponto de partida, porém, a educação
e a escola devem possibilitar que o aluno conheça
além de sua realidade imediata, encoberta por
diversas mediações ideológicas, pois se ficarmos na
imediaticidade dos fenômenos, os estudantes não
conhecerão de fato a realidade.

Ter a realidade como ponto de partida é
essencial, porque é a base do método em que nos
referenciamos, o qual nos permite apreender a
totalidade do mundo em que vivemos. Porém,
quando este é mal compreendido pode tornarse uma armadilha no campo educativo. Algumas
dessas confusões estão presentes na concepção de
educação compreendida por alguns educadores da
escola pesquisada. Essas questões são identificadas
pela fala que segue:
O que por sinal tem outro lado,
esse diferente ele cai no campo do
empobrecimento, e que nós não
podemos cair nisso, não é porque está
no acampamento, que a gente não queira
o conhecimento formal, sistematizado,
tem muito educador que vem e confunde,
não dá conta nem de trabalhar a partir
da realidade, nem de trabalhar o
conhecimento científico, ele se perde um
pouco (Entrevista, Setor de educação do
MST).

Consideramos que ter como referência a realidade vai muito além do contexto vivido pelos alunos.
Entendemos, nesse sentido, que a possibilidade de
qualificar esta reflexão encontra-se em duas questões: O
que é a realidade? Como o ser humano se apropria desta
realidade? Um autor que se debruçou a pensar sobre
estas indagações foi Kosik (2002), o qual discorreu sobre
o que denominou de mundo da pseudoconcreticidade
que caracteriza a sociedade capitalista. Nessa sociedade, a essência e a aparência dos fenômenos não são
coincidentes, manifestando-se no plano da aparência o
ocultamento da realidade ou da “coisa em si”.
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Para o autor, a representação da realidade
não é a mesma realidade, concebida por ele “como
um todo indivisível de entidades e significados, e é
implicitamente compreendida em unidade de juízo
e constatação e de valor” (Idem, Ibdem, p. 30). O
método que permite conhecer a realidade é o que
lança mão da dialética, sendo:
A dialética é o pensamento crítico que se
propõe a compreender a “coisa em si”
e sistematicamente se pergunta como
é possível chegar à compreensão da
realidade. [...] O pensamento que quer
conhecer adequadamente a realidade,
que não se contenta com os esquemas
abstratos da própria realidade, nem
com suas simples e também abstratas
representações, tem de destruir a aparente
interdependência do mundo dos contatos
imediatos de cada dia. O pensamento
que destrói a pseudoconcreticidade para
atingir a concreticidade é ao mesmo
tempo um processo no curso do qual
sob o mundo da aparência se desvenda
o mundo real; por trás da aparência
externa do fenômeno se desvenda a lei
do fenômeno; por trás do movimento
visível, o movimento real interno; por
trás do fenômeno, a essência (KOSIK,
2002, p. 20, grifos no original).

A noção de realidade encontrada na escola
pesquisada significa, por vezes, a negação de
conhecimentos, justificado pelo não vínculo aparente
com a realidade imediata, tal como nesta fala:
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[...] o que está acontecendo lá fora num
país estrangeiro, ou alguma coisa que não
tem nada a ver com a vida deles naquele
momento, aqui não, a pesquisa que cada
educador traz para dentro da sala é o
envolvimento da comunidade (Entrevista,
Educadora).

A seleção dos conteúdos é uma ação necessária
na escola, porém os critérios para selecioná-los
não podem rebaixá-los e/ou esvaziá-los. Tampouco
podem partilhar da idéia de que para pobre uma
escola pobre basta, ou de que o conhecimento
que o aluno traz é suficiente para compreender
as complexas relações do mundo em que ele vive.
A Escola Itinerante não pode ser a escola do
conhecimento deficitário, ao contrário, precisa ser
uma escola que garanta o acesso aos conhecimentos
historicamente produzidos, ferramenta esta que
precisa ser apropriada pela classe trabalhadora.
As idéias expostas anteriormente, da negação
de conhecimentos, estão articuladas ao lema aprender
a aprender que tem contagiado as teorias e práticas
pedagógicas da atualidade. Para Duarte (2006), isso
significa a revitalização do ideário escolanovista que
em sua roupagem contemporânea, transmutou-se na
concepção construtivista de educação e foi assimilado
pelo ideário neoliberal e também pelo pós-moderno.
Para ele, o lema aprender a aprender:
[...] reside na desvalorização da
transmissão do saber objetivo, na diluição
do papel da escola em transmitir esse
saber, na descaracterização do papel do
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professor como alguém que detém um
saber a ser transmitido aos seus alunos,
na própria negação do ato de ensinar
(DUARTE, 2006, p. 8).

Por isso, uma escola que enfrente a lógica
capitalista não pode nem dispensar o conhecimento
científico a ser socializado pelo professor, nem
o saber trazido pelos alunos. Essa escola precisa
partir das aspirações mais imediatas dos estudantes,
da comunidade local, e articulá-la ao movimento
universal, ao conhecimento historicamente produzido – movimento que nos permite não apenas
compreender a realidade, mas também conhecer
sua condição de ser mutável e resultante das ações
dos homens. No entanto, o conhecimento não deve
ficar no campo da ilustração, do conhecer pelo
conhecer, ele deve possibilitar que o indivíduo
social interfira praticamente na realidade, de forma
consciente. Essa idéia refere-se àquilo que Marx
denominou de práxis19.
Manifestações de alguns educadores da escola
pesquisada apontam indícios na direção dessa
compreensão de realidade:
Eu acho importante saber o que acontece
lá fora, porque eles não vão viver
dentro de uma bola, mas a gente parte
da realidade deles, e isso é uma coisa
totalmente diferente que eu acho que é
a base pra começar, primeiro vemos a
nossa realidade pra depois partir mais
pra frente.
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[...] Por exemplo, um assunto polêmico
que esteja acontecendo no estado, ou
no país, partir disso para eles saberem
de todos os acontecimentos (Entrevista,
Educadora).

Outra manifestação no mesmo sentido:
As crianças precisam entender o porquê
elas estão aqui, porque a família dela
veio parar aqui, saber bem da história
da família dela, dos pais, avós dela. E a
partir daí entender porque os pais dela
chegaram a esta situação. Porque quem
está aqui ele conhece o Movimento e
luta por um objetivo maior, ou nunca
teve nada na vida. Porque na vida de
acampado muitas famílias sofrem, tem
que ter essa visão de tudo isso, e sentir
na pele a dificuldade da luta, de viver. E
conhecer como a sociedade se organiza
lá fora, qual é sua história, a do Brasil,
a do estado como se organiza. Como a
população pobre é tratada, a diferença
de direitos entre ricos e pobres, a
concentração de riqueza. Então não
é só a nossa realidade aqui dentro do
acampamento, mais no geral. A nossa e a
realidade lá de fora. Ela tem que conhecer
a nossa vida aqui bem, e como é a vida
lá fora. Ela não pode se centralizar só
nesse mundinho, ela vai perder a noção
de que realmente é a sociedade lá fora.
(Entrevista, Educador).

Essa discussão recupera e supera um dilema
candente, presente ao longo da história da pedagogia,
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que é a relação entre teoria e prática, questão esta malresolvida para a maioria das correntes pedagógicas,
que ora valorizam a teoria em detrimento da prática
e vice-versa. Entendemos que a perspectiva dialética,
ao afirmar a unidade indissolúvel e a autonomia
relativa entre essas duas dimensões da realidade e,
por consequência, da prática educativa, resolve o
problema desta dicotomização entre teoria e prática,
sem diluir suas especificidades.
Assim, a prática é a razão da teoria, o que
significa que a teoria só se constituiu e se desenvolveu
em função da prática que opera, ao mesmo tempo,
como seu fundamento, finalidade e critério de verdade.
A teoria depende, pois, radicalmente da prática. Os
problemas de que ela trata são postos pela prática e
ela só faz sentido enquanto é acionada pelo homem
como tentativa de resolver os problemas postos pela
prática. Cabe a ela esclarecer a prática, tornando-a
coerente, consistente, consequente e eficaz. Portanto,
a prática igualmente depende da teoria, já que sua
consciência é determinada pela teoria. Assim, sem
a teoria a prática resulta cega, tateante perdendo sua
característica específica de atividade humana. Com
efeito, a ação humana é uma atividade adequada
a finalidades, isto é, guiada por um objetivo que se
procura atingir (SAVIANI, 2005, p. 262).
A realidade como ponto de partida e chegada
do trabalho educativo não significa apenas tornar
críticos os conteúdos trabalhados, mas vai muito
além de uma questão metodológica, como adverte
Freitas (2003, p. 58):
Não se trata, aqui, de criticizar conteúdos
escolares – trata-se de vivenciar
concretamente a vida social, de analisar
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os limites dessa vida social com vistas
à superação. Tal superação não se limita
a uma crítica difusa, mas a uma clara
intenção de superar a contradição básica:
homens não devem explorar outros
homens – não é ético.

E uma das formas de vivenciar concretamente
a vida social está centrada na relação que a escola
estabelece com o trabalho, questão essa que
tratamos a seguir.
O trabalho ocupa a centralidade na vida social
ao longo da história da humanidade. É a forma por
meio da qual os seres humanos produzem a sua
existência, sendo que ela não é algo natural, mas
produto das ações humanas históricas, assumindo
em diferentes momentos da humanidade, formas
específicas. O trabalho, sob o julgo do capital,
transforma-se em alienado, em produtor de maisvalia, meio pelo qual se produz as desigualdades de
classe da sociedade capitalista.
Esse eixo tão central em nossa organização
social não fica alheio à escola. Particularmente,
a escola na sociedade capitalista assume relação
constante com esta forma de trabalho. Para Enguita,
(1989, p. 180). “a escola é o primeiro cenário em que
a criança e o jovem presenciam, aceitam e sofrem
a redução de seu trabalho a trabalho abstrato”. O
referido autor trata de como as relações no interior da
escola, marcadas pela ordem, autoridade, submissão,
burocracia, competição, alienação, controle do tempo
e pela impessoalidade, preparam os indivíduos para
se incorporarem ao processo de trabalho dominante.

b) A relação

trabalho - escola
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Assim, a escola está diretamente relacionada
ao trabalho e reproduz em seu interior as múltiplas
formas da divisão do trabalho social. Reproduzindo
também, a polarização da cisão entre trabalho
intelectual e material e entre concepção e execução.
Porém, a relação entre escola e trabalho não
ocorre sem mediações e contradições. Existe, por
meio de uma intencionalidade pedagógica consciente,
a possibilidade de tensionar a atual configuração
do trabalho e também experenciar novas relações
centradas não nos valores característicos do
trabalho unilateral. Desenvolvendo, assim, práticas
que ampliem os espaços contraditórios na escola
e na sociedade, as quais objetivem desenvolver os
indivíduos nas suas diversas dimensões, tornando o
trabalho potencialmente educativo.
Convém recuperarmos que na materialidade
determinada pelo capital não é possível desenvolver
essa dimensão do trabalho em sua plenitude, isso
só é plausível com a emancipação humana. Nesse
sentido, não acreditamos que a proliferação dessas
experiências possa levar, por si só, à superação das
relações capitalistas, que para tal necessita sofrer
um processo de revolução social. É nos espaços
contraditórios e de tensionamento que podemos
pensar na escola que tenha centralidade no trabalho.
O trabalho na escola, enquanto base da
educação, deve estar ligado ao trabalho
social, à produção real, a uma atividade
concreta, socialmente útil, sem o que
perderia seu valor essencial, seu aspecto
social, reduzindo-se, de um lado, à
aquisição de algumas normas técnicas e,
de outro, a procedimentos metodológicos

124

capazes de ilustrar este ou aquele detalhe
de um curso sistemático (PISTRAK,
2005, p. 38).

Para este autor, o trabalho escolar deve
possibilitar o estudo e a participação dos estudantes
no trabalho humano e também nas diferentes
modalidades de trabalho20. O MST toma como uma
das referências as formulações de Pistrak para discutir
o trabalho e sua relação com a escola, considerando
que o trabalho possui uma dimensão pedagógica
importante que precisa ser trabalhada na escola,
sendo a educação para o trabalho e pelo trabalho um
dos princípios que compõem sua proposta educativa
(MST, 2005, p 169):
Na proposta de educação do MST, o
trabalho tem um valor fundamental. É
o trabalho que gera a riqueza; que nos
identifica como classe; e que é capaz de
construir novas relações sociais e também
novas consciências, tanto coletivas como
pessoais. Quando dizemos que a nossa
educação pretende criar sujeitos da ação,
temos presente que estes sujeitos são,
principalmente, TRABALHADORES.
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especiais; oficinas; trabalho
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condizentes ao nosso tempo
e a especificidade no locus de
nossa intervenção.
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O texto que nos referenciamos
desta autora é um artigo
síntese de sua dissertação
de mestrado que consistiu
também, uma pesquisa de
campo em um assentamento
do

MST:

Fronteira,

Conquista

na

localizado

no

extremo oeste catarinense.
Esse assentamento passou por
um processo de coletivização
da terra e do trabalho,
expressos em sua organização
na forma de cooperativa.

Dalmagro (2002)21 polemiza o sentido
educativo do trabalho no MST pontuando que
em sua proposta o Movimento refere-se ao
trabalho concreto, ontológico como se este fosse
determinante das relações estabelecidas em seus
espaços sociais, secundarizando o caráter histórico
do trabalho alienado e abstrato, e suas características
predominantes: a submissão, a expropriação e a
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degradação humana. Assim, para a autora, o trabalho
em sua condição histórica é o que mais condiciona
a formação do trabalhador.
O estudo que realizamos no Assentamento
Conquista na Fronteira, cujas as relações
produtivas são totalmente coletivas,
buscando viver de uma forma mais
humana, justa, democrática, revela
dificuldades de eliminar o caráter de
exploração do trabalho. Por outro lado,
os elementos deseducativos do trabalho
nesse assentamento são amenizados
à medida que aquelas pessoas são
trabalhadores e também coordenadores,
capazes de decidirem sobre o que
realizam (ainda que parcialmente),
possuem controle (também parcial) das
atividades e adquirem maior nível de
especialização. Todavia, ao inserirem-se
(de diversas formas) na lógica capitalista,
passam a assimilar – mesmo inconsciente
e inevitavelmente – diversos dos seus
elementos. Nessa relação, seu trabalho é
desvalorizado, explorado, contrário a suas
necessidades. Impõe-se que trabalhem
demasiadamente e cada vez mais (mesmo
quando as forças produtivas aumentam
consideravelmente), usufruam pouco do
que produzem, enfim, exigências que os
distanciam das pessoas que desejam ser
e das relações que almejam consolidar
(DALMAGRO, 2004, p. 139).

Evidenciando, assim, a referida autora que os
elementos deseducativos do trabalho, mesmo no MST,
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não são eliminados, e sim há um confronto constante
entre as relações capitalistas e as novas relações de
trabalho forjadas pelo MST, essas com ênfase na
cooperação, na coletividade, na participação, entre
outros. Para Dalmagro (2002), o caráter educativo do
MST, não se situa necessariamente no trabalho, mas
sim na organização e na cooperação dos trabalhadores,
ou seja, no próprio Movimento.
É no embate entre as relações capitalistas e
o desenvolvimento de relações de novo tipo, que
procuramos evidenciar, nesse momento, alguns
aspectos da relação entre trabalho e escola, enfatizando
as formas organizativas de produção e a dimensão do
trabalho cooperativo. Esses aspectos levantados dizem
respeito à forma de produzir nos acampamentos
e assentamentos do MST. Particularmente, o
Movimento estimula nos espaços em que atua práticas
coletivas e cooperativas, em seus diferentes níveis,
incluindo a posse coletiva da terra. No entanto, no
quadro geral dos assentamentos, o número dos que
se organizam de forma totalmente coletiva é bastante
reduzido, as experiências mais frequentes se dão nos
níveis intermediários de cooperação. Geralmente,
essas questões começam a ser discutidas e iniciadas
durante o período de acampamento.
No Acampamento Chico Mendes, a área
utilizada para as atividades agrícolas comporta
diversos lotes individuais, a base do trabalho
encontra-se na estrutura familiar. Por vezes, ocorrem
discussões nas brigadas que acabam por cultivar uma
área específica de forma coletiva, outras vezes, lançam
mão do trabalho em mutirão para limpeza dos
lotes. Atualmente, segundo informações da direção
do acampamento, a maioria das pessoas que estão
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Resposta de uma educadora
do acampamento frente ao
nosso questionamento de
como e quando acontecia o
tempo trabalho.

hà mais tempo neste acampamento, desenvolve sua
produção de alimentos, pelo menos em parte dela,
na perspectiva orgânica.
A proposta, o projeto do MST é produzir
alimentos saudáveis, sem químicos, sem
veneno, pela matriz agroecológica,
orgânica. Então quando nós entramos
aqui, que nós íamos plantar pequenos lotes,
quando foi liberado, então a proposta
era essa, vamos começar fazendo o
certo, que é protegendo o meio ambiente
e plantando e tirando o alimento saudável
e tudo mais, nada de veneno nada disso
e nada daquilo. Então dividiu-se as
áreas para as brigadas e para os núcleos
(Entrevista, direção do acampamento).

Na escola pesquisada, existia no período
de nossa primeira observação (maio de 2007) um
tempo educativo denominado de “tempo trabalho”,
destinado a desenvolver reflexões teórico-práticas
sobre as dimensões do trabalho humano. Nessa
oportunidade, questionamos uma educadora sobre
o que consistia esse tempo:
É um tempo que acontece uma vez por semana,
no contra-turno, com as turmas a partir do segundo
ano do segundo ciclo. Nesse período eles plantam
árvores, limpam o jardim perto da escola, mas na
verdade eles deveriam estar fazendo a horta mas não
tinha espaço, agora têm mas ainda não começamos
(informação verbal22).
Porém, nesse primeiro momento, visualizamos
que o “tempo trabalho”, já não estava realizando-se
de forma frequente. Já na nossa presença na escola
no mês de outubro, o “tempo trabalho” tinha deixado
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de acontecer, devido às dificuldades enfrentadas em
sua concretização. Nesse período, visualizamos as
crianças realizando trabalhos domésticos de limpeza
das salas, como um auxílio ao educador, porque
esta tarefa que era de responsabilidade das brigadas
do acampamento não vinha mais sendo realizada
por estas. Esses limites também são evidenciados
por Machado (2003, p. 302) em uma escola de
assentamento do Mato Grosso:
Não existe, ainda, uma discussão
avançada sobre o tema. As iniciativas
estão voltadas mais para o chamado
trabalho doméstico (limpeza do pátio,
embelezamento, auto-organização das
crianças no tocante ao próprio corpo e
aos seus materiais de estudo); na prática
não conseguem estabelecer uma relação
direta entre trabalho manual e intelectual,
embora reconheçam a importância
desses dois tipos de trabalho, mostrando
essa visão aos alunos.

Nesse sentido, apontamos que a escola precisa
debruçar-se sobre o sentido educativo e deseducativo
do trabalho. Compreendendo que seu sentido educativo
vai muito além da implementação de uma horta e da
limpeza das salas – o que não exclui essas tarefas, desde
que tenham uma intencionalidade pedagógica e não seja tão somente, a reprodução mecânica de movimentos,
e enfatizem a cooperação e a articulação com outras
modalidades de trabalho. Sobre essa questão Machado
(2003, p 276-277) sugere que:
Do ponto de vista da educação integral
almejada pelo MST, é recomendável se
pensar em trabalhar com a diversidade de
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situações de produção, que engendram
uma diversificação de técnicas, materiais
e procedimentos, e, consequentemente,
o enriquecimento da formação de
crianças e jovens.

Outro elemento importante é que essas práticas
orientem-se pelos critérios de sua utilidade e de seu uso,
mas não no sentido restrito dentro de uma concepção
pragmática. Isso significa dizer, por exemplo, que
pouco adianta as crianças produzirem peças de
artesanato se elas forem simplesmente guardadas e
não forem colocadas em uso (exemplo: exposição,
doação) e/ou produzirem em uma horta sem que
haja um destino para o que foi plantado. O fazer pelo
fazer, simplesmente, pouco contribui e mais, pode vir
a articular-se ao caráter da produção destrutiva, não
balizada pelo uso, da lógica reinante do capital.
Nessa direção, o estudo e participação no
trabalho por parte dos estudantes deve também
possibilitá-los analisar e questionar as contradições
que pulsam na forma individual predominante
na organização do trabalho do acampamento
e na sociedade, mostrando a necessidade e as
potencialidades do controle coletivo e consciente de
todas as esferas da produção, da distribuição e do
consumo e suas limitações no capitalismo.
Em síntese, evidenciamos com nossa pesquisa
que o acampamento é um espaço privilegiado de
constituição de novas relações de produção da vida, não
somente regidas pelo lucro, mas nas quais o aspecto da
solidariedade se faz presente. Nesse sentido, ele também
é um ambiente educativo e compõe o processo de
formação dos trabalhadores Sem Terra. Desta forma,
a escola, nesse contexto, tem maior potencialidade
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de articular escola e vida (realidade), porém como
procuramos problematizar ao longo do texto, somente
o fato da escola existir no acampamento não garante
essa relação, isso demanda, de forma genérica, de
condições de organização do acampamento e da
escola, da ação e clareza política dos sujeitos envolvidos
com a escola, ou seja conhecimento do fim que se
pretende atingir, apropriação do método dialético para
compreender a realidade e seus nexos causais, domínio
da especificidade da educação (conhecimentos das
diversas áreas do saber, sobre a organização do trabalho
pedagógico da escola) como também a participação
orgânica junto às lutas dos movimentos sociais da
classe trabalhadora, entre outros.
DALMAGRO, S. O trabalho na pedagogia do MST. In:
VENDRAMINI, Célia (org). Educação em movimento
na luta pela terra. Florianópolis: NUP/CED, 2002.
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O presente texto é resultado de reflexões
advindas de nossas práxis como educadoras e
investigadoras do contexto em que nos inserimos,
por isso fruto de nossa luta diária por uma escola
pública de qualidade social e acesso universal,
bem como pela produção do conhecimento desde
a prática social. Especificamente aqui tratamos
de nossa inserção no Colégio Estadual Iraci Salete
Strozak, uma escola pública do campo, localizada
no Assentamento Marcos Freire, assentamento de
reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), no município de Rio
Bonito do Iguaçu, Paraná3. Tem o intuito de
problematizar as experiências vividas no Curso de
Formação de Docentes em nível médio, do qual
fomos coordenadoras pedagógicas nos anos de
2006 e 2007, mais especificamente refletindo acerca
das problemáticas na prática de formação, mais
conhecida como estágio e suas possibilidades na
formação de jovens educadores Sem Terra4.
A seguir apresentamos o contexto em que se
situa a experiência, seguindo com apontamentos
acerca de alguns fundamentos da formação e
do trabalho docente para então finalizar com a
apresentação e breves reflexões da organização dos
estágios no Curso de Formação Docente, refletindo
sobre seus limites e possibilidades na formação das e
dos jovens educandos do Curso.
A partir dos pontos levantados, pretende-se
contribuir também com a organização do trabalho
pedagógico das escolas do campo, especialmente as
escolas com características próximas a apresentada
– inserida num assentamento do MST - que elaboram
suas propostas pedagógicas de formação docente,

3

Cabe destacar que muitas das
reflexões trazidas compõem
a

prática

experienciada

investigativa
por

uma

das autoras no curso de
Especialização em Educação
do Campo, da Universidade
Federal do Paraná, sob a
orientação da Prof. Dr. Regina
Cely de Campos Hagemeyer
que resultou na monografia
intitulada:

Desafios

da

formação docente do campo:
análise e reorientação a partir
da história e experiência do
Colégio Estadual Iraci Salete
Strozak. (HAMMEL, 2008).

4

Ser Sem Terra é constituir-se
enquanto sujeito a partir das
lutas sociais, portanto é uma
identidade que se constrói
no movimento da história
e por isso é a expressão
utilizada para designar os
integrantes do MST. Para
Caldart (2002a, p. 129), ”Sem
Terra é mais do que semterra, exatamente porque é
mais do que uma categoria
social de trabalhadores que
não têm terra; é um nome
que revela uma identidade,
uma herança trazida e que
já pode ser deixada aos seus
descendentes, e que tem a ver
com uma memória histórica,
e uma cultura de luta e de
contestação social.”

oferecendo elementos para suas reflexões, análises e
reorientações de suas práticas.
Para refletir sobre o trabalho pedagógico do
Colégio Iraci Salete Strozak, é importante constatar os
direcionamentos que o diferenciam de outras escolas
públicas e que o levaram no processo histórico de sua
constituição a desenvolver uma proposta pedagógica
que exige um curso de formação de educadores a
eles correspondentes.
A luta pela terra e o MST fazem brotar o
assentamento e as escolas do campo
Era impressionante a coluna dos Sem
Terra formada por mais de 12 mil
pessoas, ou seja, três mil famílias, em
marcha na noite fria daquele início
de inverno, no Paraná. O exército de
camponeses avançava em silêncio quase
completo. Escutava-se apenas o arfar
regular de peitos acostumados a grandes
esforços e o ruído surdo dos pés que
tocavam o asfalto. Pelo rumo que seguia
a corrente, não era difícil imaginar
que o destino final fosse a Fazenda
Giacometti, um dos imensos latifúndios,
tão típicos do Brasil. Marginalmente
explorados, esses latifúndios, todavia,
em razão das dimensões colossais,
garantem aos seus proprietários rendas
milionárias. Corretamente utilizados, os
83 mil hectares da Fazenda Giacometti,
poderiam proporcionar uma vida
digna aos 12 mil seres que marchavam,
naquele momento em sua direção.
[...] A madrugada estava envolta em
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espessa cerração que, pouco a pouco,
foi se deslocando da terra sob o efeito
da umidade do rio Iguaçu, que corre ali
bem próximo [...]. Ante a inexistência
de reação por parte do pequeno
exército do latifúndio, os homens da
vanguarda arrebentam o cadeado e a
porteira se escancara; entram; atrás, o
rio de camponeses se põe novamente em
movimento; foices, enxadas, e bandeiras
se erguem na avalanche incontida das
esperanças nesse reencontro com a vida
– e o grito reprimido do povo sem terra
ecoa uníssono na claridade do novo dia:
¨REFORMA AGRÁRIA, UMA LUTA DE
TODOS!¨ (MST, 2001, p 16)

A alta concentração fundiária e de renda no
Brasil, e os índices de pobreza e miserabilidade no
campo, revelam o descaso com que são tratadas as
pessoas que vivem nestes espaços. Tais condições
agravadas com a Revolução Verde revelam que a
partir de dados levantados por Stédile (1997) do
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea),
do Ministério do Planejamento, que em 1993, dos 32
milhões de pessoas que passavam fome no Brasil, 16
milhões viviam no meio rural. Diante destes dados não
é difícil entender as causas dos conflitos agrários no
Brasil como um país que se assenta em desigualdades
sociais, com altos índices de desemprego e violência,
além de uma orientação política ainda oligárquica e
progressiva minimização do Estado.
No campo, nasceu o MST, herdeiro das Ligas
Camponesas e de tantas outras lutas forjadas na batalha
pelo direito à terra. O povo camponês aprendeu desde
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5

Vale lembrar que o fotógrafo
Sebastião

Salgado

(1997)

retratou a ocupação da fazenda Giacomet-Marondim, os
camponeses e camponesas,
a luta o acampamento e a
“impressionante a coluna dos
Sem Terra formada por mais
de 12 mil pessoas” em seu
livro Terra.
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muito cedo que, para garantir seus direitos é preciso
organização e resistência. Nasce a luta pela Reforma
Agrária a partir, portanto, da busca de uma sociedade
justa e igualitária, para a qual o primeiro passo é o
acesso à terra, que por sua vez significa acesso ao
trabalho e à produção da existência, como lembram
Aued e Fiod (2002).
O surgimento do Colégio Estadual Iraci Salete
Strozak deu-se em 1996, na Fazenda GiacometMarondin, que constituía um dos maiores latifúndios
do sul do país. Neste ano, mais de dez mil semterra, organizados pelo MST, marcham em direção
ao latifúndio. Com mais de 80 mil hectares - numa
extensão que envolve três municípios – a fazenda é
ocupada nas localidades município de Rio Bonito do
Iguaçu, na região centro-oeste do Paraná5.
No ano de 1997, os trabalhadores têm uma
conquista histórica, as terras são desapropriadas e
passam a formar os Assentamentos Marcos Freire e
Ireno Alves dos Santos. Onde antes havia exploração
da terra para uso de apenas uma única família,
passa-se a produzir vida para cerca de 1500 famílias.”
(MONTEIRO, 2003; ANDREETTA; HAMMEL,
s/d). Assim, nasceu um dos maiores assentamentos
da América Latina que se transformou em pequenas
propriedades de agricultores que retomam em suas
mãos o direito a produzir sua vida.
No processo de busca pela democratização
do acesso à terra, que é trabalho e sobrevivência,
luta-se também pela educação e escolarização.
Os trabalhadores Sem Terra conquistam nestes
assentamentos dez escolas de Educação Infantil a
Ensino Médio e Normal, sendo seis municipais de
Educação Infantil e anos iniciais, quatro de Ensino

fundamental- anos finais. Destas, três também
possuem o Ensino Médio e uma delas oferta o
curso de formação de docentes o qual é objeto dos
apontamentos deste texto.
O Colégio Estadual Iraci Salete Strozak é fruto
das conquistas, anteriormente descritas, e nasceu
do trabalho dos recém assentados pela garantia ao
acesso à escolarização. Ainda em 1997, num primeiro
momento foram organizadas instalações provisórias
para os eu funcionamento e das demais escolas. Antigos
barracões da fazenda, antes utilizados para guardar
máquinas serviam como salas de aulas, barracos de
lona foram transformados em escolas, aulas ocorreram
dentro de ônibus escolares e embaixo de árvores. Em
certos casos, foi necessário fazer mobilizações e ocupar
espaços públicos, como a sede prefeitura municipal,
para que fosse viabilizado o funcionamento das escolas
do assentamento que surgia6.
Na luta pela educação pública e de direito
de todos os camponeses e camponesas, no ano de
2004, o Colégio Iraci Salete Strozak se torna a Escola
Base das Escolas Itinerantes7 do Paraná e uma nova
necessidade é levantada: a formação dos educadores
e educadoras para trabalhar nestas escolas. Nasce a
proposta de viabilizar um curso de formação que tinha
o intuito de atender aos Assentamentos Marcos Freire
e Ireno Alves dos Santos, bem como aos educadores
das Escolas Itinerantes espalhadas por todo o Estado.
Tinha em sua concepção os princípios de organização
do trabalho pedagógico já experimentados pelo MST
em outros cursos, uma vez que buscava atender a uma
especificidade, a formação de educadores do campo,
principalmente aos que já atuavam. Por isso, constava
em sua organização a alternância em tempos-aula

6

A história da produção das
escolas nos Assentamentos
Ireno Alves dos Santos e
Marcos

Freire

já

foram

frutos de algumas pesquisas,
tais como: Monteiro, 2003;
ROdrigues, 1999; Andreetta,
2008; Galera, 2008, Moares,
2008.
7

Escola Itinerante surgiu no
Rio Grande do Sul, como
conquista do MST para que
as crianças, jovens e adultos
acampados pudessem ter o
direito ao estudo garantido,
ainda que numa situação
de ocupação da terra. No
Paraná, ela foi implantada
em 2003, após pressão do
MST junto à Coordenação
de Educação do Campo,
da Secretaria de Estado da
Educação. Engelman (2006,
p. 28) assim define: “Uma
escola que funciona dentro
dos acampamentos do MST
[...] e caminham junto com
os acampados, na luta pela
terra,

nas

mudanças

de

acampamentos

e

despejos.

organização

A

trágicos

depende das condições de
cada comunidade. Algumas
salas são feitas de lona, outras
construídas de taquara e
algumas de madeira”.
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Para melhor detalhamento
da proposta do curso de
Formação

de

Docentes,

da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná consultar: SEED. Proposta curricular
do

curso

de

formação

de docentes da educação
infantil e anos iniciais do
ensino
nível

fundamental,
médio,
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modalidade

normal. (Secretaria de Estado
da Educação do Paraná.
Departamento de Educação
Profissional. Curitiba, 2003.)
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Iraci e seus
vínculos com o
MST
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e tempos-comunidade, sendo ofertado de forma
diferenciada, com períodos presenciais no Colégio
e períodos em que os educandos já educadores
estariam atuando em suas práticas, mas buscando
fazer relações com os fundamentos apreendidos nos
momentos das aulas.
Todavia, a Secretaria de Estado da Educação
do Paraná não aceita tal proposta, autorizando o
funcionamento do Curso de Formação de Docentes
da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental8, em nível médio, na modalidade
normal, nos mesmos moldes em que já era ofertado
em algumas escolas no Paraná. Sendo assim, no ano
de 2005 é ofertada no Colégio Iraci a primeira turma
para alunos interessados em se formarem educadores,
todavia a proposta de criar um curso num regime de
alternância, que discutisse a realidade camponesa,
organizada em diferentes tempos e espaços foi
recusada, inviabilizando, dessa forma, o acesso àqueles
que não moram nas proximidades do colégio.

A luta pela terra originou para o MST outras
tantas e uma delas se constituiu na luta pela educação.
A preocupação com as escolas surgiu da necessidade
de possibilitar às crianças nos acampamentos
atividades educacionais que garantissem a formação,
bem como de possibilitar ao povo camponês acesso
a escolarização, já que a leitura e a escrita foram se
firmando como instrumentos significativos, quando
do registro das reuniões em atas, nas mobilizações
e negociações com o poder público, entre outros
exemplos. (CALDART e KOLLING, 1997)

Entretanto, não bastava apenas garantir
a escolarização, juntamente com este fato, veio
também a preocupação com o tipo de ensino a ser
desenvolvido nesta nova realidade, pois se percebia
a necessidade de se ter uma escola “diferente”, longe
dos padrões tradicionais, o que significa, superar os
limites do ensino tradicional, possibilitando acesso
àqueles que ainda não o tiveram, e por outro lado,
àqueles que mesmo na escola não visualizam um
sentido/significado do que se ensina. (CALDART;
SCHWAAB, 1991)
Consequentemente, veio também a necessidade
de visualizar como construir esta escola “diferente”.
Sendo assim, com o intuito de construir esta nova
escola, fez-se necessário a fundamentação e formação
dos educadores e educadoras, sujeitos envolvidos
diretamente no cotidiano escolar.
Com isso, passam a ser implementadas
diversas experiências organizadas pelo próprio
Movimento, por meio de parcerias e convênios
de cursos profissionalizantes em nível médio, tais
como Magistério, Técnico em Administração de
Cooperativas9, entre outros, que têm viabilizado
a formação dos sujeitos Sem Terra, bem como a
continuidade dos estudos de muitos jovens, assentados
ou acampados, a partir de um projeto de formação
humana que visa superar as relações do modo de
produção capitalista.
Por outro lado, no processo organizativo do
MST foi se dando forma a um jeito de batalhar, e
com isso o próprio movimento foi e vai formando
os sujeitos. O conjunto de princípios e práticas que
identificam esse movimento educativo Caldart (2004)
denomina de Pedagogia do Movimento Sem Terra.

9

Estes

cursos

são

de-

senvolvidos principalmente
no ITERRA, o Instituto
Técnico
e

de

Pesquisa

Capacitação
da

Reforma

Agrária, do MST, localizado
em Veranópolis/RS, criado
em janeiro de 1995 pela
Associação

Nacional

Cooperação

Agrícola

de
–

ANCA e pela Confederação
das Cooperativas de Reforma
Agrária

–

CONCRAB,

e vêm buscando em sua
trajetória

formar

jovens

e adultos comprometidos
com a reforma agrária e,
sobretudo, com a superação
do

modo

de

produção

capitalista. O ITERRA busca
especialmente “atender
demandas

de

as

formação/

escolarização de trabalhadores/as de assentamentos
e acampamentos de todo o
país”. (CALDART, 1997, p. 19).
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A nucleação foi uma política
que previa a redução de gastos
com a municipalização do
ensino básico - LDB 9394/96.
Assim foram fechadas diversas
escolas multisseriadas e os
estudantes das áreas rurais
levados

para

estudar

centros urbanos maiores.

em

O MST tem uma pedagogia. A
pedagogia do MST é o jeito através do
qual o Movimento historicamente vem
formando o sujeito social de nome Sem
Terra e que no dia a dia educa as pessoas
que dele fazem parte. É o princípio
educativo principal desta pedagogia é o
próprio movimento. (MST, 2001, p. 21)
A Pedagogia do Movimento Sem Terra
foi formada por diferentes matrizes
pedagógicas e gestada no bojo dos
conflitos sociais. Criou-se um novo
jeito de lidar com as tradicionais
pedagogias, colocando-as a serviço da
formação humana e dos sujeitos do MST.
Os princípios dessa pedagogia podem
ser assim resumidos: Pedagogia da
Luta Social, Pedagogia da Organização
Coletiva,
Pedagogia
da
Terra,
Pedagogia do Trabalho e da Produção,
Pedagogia da Cultura, Pedagogia da
Escolha, Pedagogia da História e por
fim, Pedagogia da Alternância. (MST,
2005)

Os altos índices de analfabetismo, fechamentos
e nucleação das escolas10 do campo e a implantação
de uma vasta rede de transporte escolar tem sido
a política pública educacional para os homens e
mulheres, jovens e crianças do campo. O MST
contrariando esta lógica propõe que a escola esteja no
campo, que seja pública, mas gestada pelos sujeitos
que nela se inserem, garantido sua organização desde
a Pedagogia do Movimento. (MST, 1999)
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O Colégio Iraci Salete Strozak, localizado no
assentamento Marcos Freire, foi uma das conquistas
do MST na busca de uma educação problematizadora
do contexto do campo. Desde sua origem, vem
buscando articular suas práticas pedagógicas
desde os princípios da Pedagogia do Movimento.
Referenciando-nos em Caldart (2002b), afirmamos
que é uma escola do e no campo, visto que se localiza
num assentamento conquistado pelo empenho
dos sujeitos organizados, e tem, em seus mais de
dez anos, uma história de batalha pela garantia do
direito a educação do povo camponês Sem Terra. O
Curso de Formação de Docentes ofertado por esta
escola, organiza seu trabalho pedagógico orientado
pela Pedagogia do Movimento, na busca de formar
educadores do campo, comprometidos com uma
educação de qualidade aos sujeitos camponeses.

Desde o surgimento do MST, na década de 1980,
a educação para os camponeses passa a ser olhada de
maneira diferente, pois historicamente constitui-se uma
visão de que para trabalhar a terra não era necessário
estudar, ou então com o tempo passou-se a visão de que
o estudo deveria ser o mais elementar, das primeiras
letras, onde os camponeses deveriam saber apenas
escrever o nome e fazer as contas11.
Para os trabalhadores e trabalhadoras que
vivem das diferentes formas de trabalho nas quais
a precarização dificulta o acesso à cultura, a escola
é um espaço fundamental para a inclusão na vida
social e produtiva. (KUENZER, 1997). Portanto, o
currículo da escola da classe trabalhadora do campo
deve compreender conhecimentos que possibilitem

A

formação
e o trabalho
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sua sobrevivência neste espaço, com vistas a
transformá-lo, a partir de um trabalho pedagógico
organizado que ofereça elementos para a reflexão
sobre o contexto atual e as interferências no contexto
do campo, em que os conteúdos estruturais da
escolarização sejam permeados pelas questões do
campo problematizadas. Entendemos que isso só
é possível com educadores capazes de assumir este
desafio e se posicionar contrariamente à orientação
da escola capitalista para os trabalhadores.
Assim, coloca-se a demanda para formar
educadores, tarefa que o MST assume e busca
viabilizar produzindo cursos através de parcerias com
instituições públicas, como Universidades, e com o
poder público. Essa necessidade, como já abordado,
brota desde as origens do MST quando das primeiras
ocupações, na busca por possibilitar os estudos das
crianças, jovens e adultos, porém por outro lado, com
ela percebe-se a escassez de pessoas que pudessem
garantir o trabalho pedagógico desde os princípios
educativos do MST.
Com a conquista dos assentamentos das escolas
públicas neles inseridas, surge outra problemática. Os
educadores que passam a trabalhar nas escolas dos
assentamentos são funcionários públicos, concursados
ou contratados que em sua maioria desconhecem e,
em muitos casos, têm preconceitos pela forma de luta
e organização dos sujeitos Sem Terra. Se analisarmos
apenas o quadro de funcionários das escolas estaduais,
(são quatro no Assentamento Marcos Freire) poucos
são os que moram nas comunidades próximas.
Cerca de 90% vêm da sede do município, ou então, do
município vizinho, Laranjeiras do Sul. É neste contexto
que o Colégio Iraci propõe a abertura do Curso de
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Formação de Docentes, para formar educadores para
atuarem nas escolas do campo, especialmente nos
assentamentos e acampamentos do MST.
Se recuperarmos aspectos da história da
formação de professores no Brasil, percebe-se que
a preocupação de formar o professor de forma
qualificada é recente. As iniciativas ainda no período
imperial deram-se em moldes europeus e a primeira
escola normal teve sede na Província do Rio de Janeiro,
no ano de 1835, com a finalidade de formar aqueles
que não tinham preparo adequado para a função.
O professor pautava-se por posições herdadas do
método da escolástica, do ensino como sacerdócio,
de ênfase no saber erudito e letrado e metodologias
autoritárias que buscavam a passividade do aluno, o
castigo e a meritocracia (GILES,1987). Vale lembrar,
com Tanuri (2000) que as despesas eram custeadas
pelo próprio docente.
Outra alteração significativa no processo
de formação de professores se estabeleceu mais
recentemente, em 1996 com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, nº. 9394/96 (BRASIL,
1996). Ao admitir a formação de professores
por Institutos Superiores, a qualidade tornouse duvidosa e precarizou ainda mais a formação
docente para a Educação Infantil e anos iniciais
do Ensino Fundamental, abrindo, assim, um vasto
campo para a iniciativa privada explorar também a
educação. (TANURI, 2000)
O estado do Paraná viveu um longo período de
desestruturação da escola pública, principalmente entre
meados da década de 90 e início dos anos 2000, no qual
muitas escolas foram fechadas, especialmente no campo
e a contratação de funcionários foi precarizada, não
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realizando nenhum concurso público para suprimento
das vagas existentes. Este contexto afetou as políticas
públicas nacionais e trouxe uma crescente privatização
da educação pública brasileira, com a implementação e
terceirização dos contratos temporários de educadores
na educação básica e superior, a precarização dos
recursos físicos para as instituições educacionais,
entre outros12.
Os cursos de Magistério eram, até então, uma
política estadual, sendo responsáveis pela formação
da maioria dos educadores, principalmente os que
atuavam no campo ou em pequenas cidades, visto
que estes sujeitos encontravam maiores dificuldades
no acesso ao Ensino Superior, devido à ausência de
universidades e faculdades fora dos grandes centros
urbanos. Com a criação do Programa de Expansão,
Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná
- PROEM (1995- 2002) a oferta dos cursos de
Magistério nas escolas estaduais diminuiu. Isso abriu
espaço para que a iniciativa privada assumisse essa
demanda. Viu-se, assim, expandir-se rapidamente
por todo o estado a educação precarizada a distância,
por meio dos institutos criados pela iniciativa
privada que passaram a ofertar cursos como o Normal
em nível médio e o Normal Superior, formando os
educadores para atuar na Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental. Esta situação fez
com que os sujeitos do campo além de não terem
acesso ao Ensino Superior passassem também a não
ter possibilidade de se qualificarem, ainda que fosse
em nível médio, em escolas públicas.
A partir de 2003, iniciam-se discussões sobre
as propostas pedagógicas para formação docente
e decide-se por retomar os cursos de formação de

docentes, em nível médio nas escolas estaduais, que
haviam sido fechados pelas orientações neoliberais.
A sociedade exige da escola e do professor
um sem número de funções. É importante, por
isso, considerar o conceito de natureza histórica
do trabalho pedagógico na função docente, a
ser retomado em todos os espaços escolares,
notadamente no campo. O trabalho pedagógico
que vimos nos processos dos movimentos sociais,
no que se refere ao espaço da escola tem uma
conotação própria, de ensino e formação. Essa
conotação que nasce na Grécia antiga, com a
figura do pedagogo, o qual conduzia a criança à
aprendizagem, permaneceu nessa definição que
especifica a função do professor. Esta retomada da
especificidade do trabalho pedagógico docente nos
permite não perder de vista os objetivos do trabalho
docente, ao analisar as práticas e a formação
docente necessária na contemporaneidade e no
espaço do campo.
Cabe, também, chamar a atenção para a
definição da função do professor na sala de aula, ou
nos espaços da aula, face a face com os estudantes, que
caracteriza seu trabalho. A partir do conceito marxista
de trabalho humano, é possível identificar e diferenciar
o homem do restante da natureza. Hagemeyer (2006),
apoiada em Paro (1993), identifica a capacidade
humana de planejar e estabelecer objetivos para a
concretização da ação sobre determinado objeto. Tal
concretização se dá pelo emprego de instrumentos,
para ação e modificação desse objeto, cujo processo,
transforma o homem em ser histórico. Ao transportar
esses conceitos para o trabalho pedagógico, a aula
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é considerada como produto da educação escolar,
constituindo-se no próprio trabalho pedagógico.
A aula é, portanto, momento privilegiado em
que o ensino e os valores apreendidos passam para
além desse espaço e a transformação do aluno se dá
pela sua participação ativa, enquanto ser humano
histórico. Nesse processo, o professor ao modificar o
objeto de trabalho (a personalidade viva do educando,
na apropriação de conhecimentos, atitudes, valores,
habilidades, etc.), modifica, também, a si mesmo.
O professor tem o papel de produtor do trabalho
pedagógico e o educando dele participa na condição
de co-produtor (PARO, 1993).
Deparamo-nos, assim, com a construção da
dimensão própria da função docente, a de ensinar
o conhecimento (cultural, social e historicamente
produzido e selecionado) de forma a que seja
apropriado pelo educando e que este venha a fazer uso
deste, como trata, Saviani (1991) e Hagemeyer (2006).
Essa apropriação demanda um trabalho conceitual,
metodológico e de uso de estratégias e metodologias
próprias que caracterizam a função intelectual do
professor. Tal processo define e reafirma a natureza
do trabalho pedagógico docente: a de assegurar o
acesso ao conhecimento e formação do aluno, neste
caso, o educando e educanda do campo, com todas as
implicações que esse processo exige e inclui.
Giroux (1997, p. 197) contribui afirmando
que os “programas de formação de professores são
destinados a criar intelectuais que atuem segundo
interesses do estado”, justificando assim alguns
currículos e projetos de formação destituídos de
importantes conhecimentos para a compreensão da
vida e do cotidiano do aluno concreto.
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Assim, a formação de educadores precisa
ser repensada em especial se pretendemos uma
concepção de educação do campo, pensada a partir
dos sujeitos e de seu contexto. Como bem fala
Arroyo (2004, p. 52), em seu incansável trabalho
pela humanização docente, fomos formados para
sermos “ensinantes, para transmitir conteúdos,
programas, áreas e disciplinas de ensino”, somente
esta formação não dá conta de problematizar a
realidade e propor a reconstrução de valores e
práticas da educação que acreditamos.
O trabalho docente na sua especificidade
possui uma identidade própria, também fruto das
relações tecidas num contexto histórico e da trajetória
que constrói nos espaços de ensino. A construção/
reconstrução da docência implica acionar elementos
característicos do fazer-se docente entre eles o saber
pedagógico e a práxis.
Assim, considerar na formação docente, outros
espaços para além da escola, outros recursos para além
do livro didático, outras metodologias que incluam
o diálogo como uma prática educativa, contribui
para refazer o saber pedagógico da educação, numa
perspectiva humana, capaz de ler a vida a partir
da música e da poesia, da retórica e da aritmética.
Nesta perspectiva, o saber docente é um saber que se
constitui de múltiplas formas, não cabe apenas nas
salas de aula, perpassa a dinâmica da vida, está “na
prática política, nas relações com o Movimento13, nos
ciclos da vida” (BELTRAME, 2002).
Em relação à formação de educadores do
campo, não há na história de formação docente
menção de um curso que atentasse para esta
especificidade. Sabe-se de iniciativas por conta dos
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movimentos sociais, como citamos anteriormente.
Ao abordar a temática, Beltrame (2002) retrata a
falta de cursos preparatórios para a docência e ainda
constata que na maioria das vezes os educadores
apresentam poucos anos de escolaridade ou são
escolhidos entre aqueles que sabem mais nas
comunidades camponesas. Isso se deve ao fato
do modelo educativo destinado aos camponeses
e camponesas em todo o país. Calazans (1993)
demonstra que já ocorreram cursos de formação
para a educação rural com cartilhas em inglês.
A ação docente no campo deve partir do
princípio de que este espaço apresenta características
que lhe são próprias, nas quais diferem o tempo, a
receptividade, a forma conversar com as pessoas,
os valores, que compõem jeitos de ser a serem
considerados pelo processo educativo ao mesmo
tempo que entende, problematiza e questiona os
processos de desenvolvimento da infância, da
juventude e do adulto do campo, bem como trabalha
com a apreensão do conhecimento.
Só assim, será possível vislumbrar outra prática
docente, re-significando o papel e a função educativa
docente, tendo como perspectiva as pessoas
[...]que têm direito ao conhecimento,
e também ao sentimento, à emoção e
à amizade, aos valores e ao convívio
com seus pares de vivências humanas
(ARROYO, 2000, p. 36).

A proposta do Colégio Iraci compreende que a
formação docente, em nível médio precisa ser repensada
considerando a especificidade do trabalho pedagógico
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docente e sua construção a partir do conjunto de
experiências para uma formação teórico-prática pensada
como processo pedagógico, histórico e social.
A tendência homogeneizadora da organização
pedagógica das escolas públicas dificulta a
consolidação de uma formação docente que atenda
as especificidades da escola do campo, levando
em conta o contexto a que se destina sem abrir
mão da qualidade necessária. Por essa razão, é
necessário considerar a história da escola, o caminho
que percorreu paralelamente às lutas do campo.
Reafirmam-se, assim, as posições de Caldart (2002)
sobre a escola do campo, a qual nasce de uma batalha
engendrada e expressa pelos movimentos sociais e
pelo campesinato, processo que não pode ser negado.
Gestado na dura realidade experimentada no campo
brasileiro, na busca pelo direito à terra e a todos os
outros direitos sociais inclusive à educação escolar.
A função do docente do campo nessa
perspectiva considera que este espaço não prescinde
do trabalho curricular necessário à ciência
pedagógica, para o ensino e formação que lhe são
próprios, considerando todas as implicações que o
espaço do campo inclui na atualidade.
Por outro lado, a perspectiva do curso de
formação de docentes, do Colégio Iraci reafirma a
necessidade de considerar a prática social do campo
brasileiro, em assentamentos da reforma agrária,
espaços nos quais muitos pais, amigos e parentes
dos futuros educadores, historicamente batalharam
por seus direitos e pelos das novas gerações. Busca
instigar os educandos a continuar essa história, sob
novos olhares e, sobretudo com o suporte de um
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curso de formação docente crítico e de domínio dos
conhecimentos pedagógicos, políticos e científicos a
ela necessários.
Além disso, busca reafirmar, também, nos
futuros educadores do campo a disposição de
prosseguir, após sua formação buscando a vinculação
da organização escolar à emancipação de seus futuros
educandos, recolocando a luta por direitos aos bens
sociais públicos.
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proposta
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no sentido de viabilizar uma formação que possibilite
às e aos jovens educandos do Curso refletirem sobre
a escola, o ensino, o trabalho docente, partindo das
problemáticas vivenciadas historicamente no campo,
que atingem cotidianamente suas vidas.
Como temos que fazer um recorte para tratar
do Curso neste momento, consideramos significativo
abordar as questões que envolvem a organização,
vivência e sistematização sobre a prática de formação
proposta pelo Colégio, em outras palavras, a disciplina
comumente chamada de estágio.
Na matriz curricular do Curso, no formato da
Secretaria de Estado da Educação, tem-se previsto
para a disciplina de estágio uma carga horária de
200 horas aulas anuais, que somadas num total de
4 anos do Curso devem atingir as 800 horas aulas
obrigatórias14. A fim de organizar estes quatro anos
de estágio supervisionado, buscando articular esta
disciplina com as demais da formação específica,

bem como da Base Nacional Comum, a proposta da
SEED orienta para o trabalho com eixos pedagógicos,
considerando que no 1º ano o enfoque é a observação
do cotidiano escolar; no 2º ano, o eixo é a pluralidade
cultural, a diversidade, as desigualdades e a educação;
no 3º ano a Infância, família, escola e lúdico e, enfim,
no 4º ano a ação docente.
As 200 horas aulas anuais de estágio acontecem
no contraturno e estão sub-divididas em dois
momentos, que se remetem ao tempo-aula e tempocomunidade, porém em outra formatação. Um dia
na semana as educandas e educandos do Curso
têm aula no Colégio, momento em que devem ter
acesso e ampliação do conhecimento historicamente
produzido, levando em consideração os eixos e suas
temáticas, bem como articulando com as questões
que emergem das suas inserções nas escolas.
Em outro dia da semana, frequentam seus
campos de estágio com o acompanhamento
do educador responsável pela disciplina e da
coordenação do curso. Deve-se buscar observar e/
ou intervir no contexto escolar, problematizando
este contexto a partir das discussões já vivenciadas.
Neste momento, é essencial a participação do/a
educador/a das turmas de Educação Infantil e
anos iniciais, bem como das demais instituições,
porque o diálogo com estes sujeitos possibilita uma
experiência partilhada de reflexão e discussão do
cotidiano escolar, ampliando a compreensão dos
educadores em formação.
Como atividades que integram a formação
de docentes no interior da disciplina de estágio
supervisionado ainda existem:
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oficinas pedagógicas com o intuito de
trabalhar ou reforçar aspectos do conhecimento
com assessorias de outros educadores não
vinculados ao curso;
visitas de estudo às Escolas Itinerantes do
MST que se localizam em municípios da região,
à Associação Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Rio Bonito do Iguaçu, à Escola
Indígena (que se localiza no município de Nova
Laranjeiras, vizinho de Rio Bonito do Iguaçu), que
buscam ampliar o acesso às diferentes experiências
pedagógicas articuladas ao eixo da diversidade
cultural, enfocando as populações do campo;
oficina da Ciranda Infantil, com o intuito
de possibilitar aos educandos e educandas do
Curso a aproximação com a organização da
Educação Infantil pautada pelas necessidades
dos camponeses e camponesas, de acordo com
os princípios do MST; entre outras que possam
surgir no decorrer do ano letivo como demanda
do Curso.
Com o objetivo de aprofundar conhecimentos
das produções de autores que contribuem para a
constituição do pensamento educacional brasileiro
a partir da perspectiva crítica, há o Seminário de
Pensadores. Este momento significativo do Curso
integra um processo de apropriação e socialização
do conhecimento experimentado a partir da autoorganização dos educandos. Cada ano do curso, tem
temática que define a escolha dos autores, partindo
do princípio da articulação com os eixos pedagógicos
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específicos de cada ano, bem como com as demais
disciplinas da formação específica, que constam da
matriz curricular.
Sendo assim, apresentamos a seguir uma tabela
demonstrativa das temáticas por ano, bem como
exemplos de autores que podem compor o conjunto
de livros a ser estudado.
Ano do
Curso

Temática

Autores ou Produções

Pens adores
Brasileiros

Paulo Freire, Demerval
Saviani, Luiz Carlos de
Freitas, Miguel Arroyo

2º

Pensadores da
Educação do
Campo

Roseli Caldart, Miguel Arroyo,
Bernardo Fernandes, Mônica
Molina, MST/Dossiê MST
Escola, Cadernos do MST,
Cadernos da Articulação
Nacional Por Uma Educação
do Campo, vol 1 a 5.

3º

Pensadores da
Psicologia da
educação

Vigotski, Piaget, Luria, Walon,
Freinet

1º

No interior das turmas, são organizadas duplas
que assumem a tarefa de ler e sistematizar a leitura
com o acompanhamento do educador responsável
pela disciplina de estágio, bem como da coordenação
do curso. No dia do Seminário, ocorre a socialização
do aprendizado com a apresentação de cada dupla
de educandos e a participação de todas as turmas. As
exposições são seguidas de debates a fim de fortalecer e
aprofundar os conhecimentos acerca dos pensadores. O
4º ano do Curso, por ter o estágio organizado de forma
diferenciada, apenas participa deste momento no debate,
não ficando responsável por sistematizar leituras.
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Por fim, ainda como uma proposta de
sistematizar e socializar as experiências dos estágios,
ocorre no final de cada ano letivo o Seminário de
Socialização e Avaliação do Estágio. Cada dupla de
estagiários relata suas experiências e representantes
dos campos de estágio, que compreendem
principalmente as escolas municipais e a APAE, são
convidados a participar deste momento, assistindo
as apresentações, intervindo e contribuindo com os
encaminhamentos necessários para que a prática
educativa e a própria organização da disciplina seja
revista e replanejada.
Vale destacar que para as turmas de primeiro
e segundo ano do Curso a orientação é de que no
primeiro semestre haja uma aproximação com os
campos de estágio, a partir da observação e registro
das práticas escolares, dos documentos e do que
compõe a organização do trabalho pedagógico de
cada escola, sendo que neste momento o trabalho
é feito pelas estagiárias e estagiários coletivamente,
cada grupo assumindo uma instituição escolar.
Vencida esta etapa, cada um passa a acompanhar
uma turma que pode ser de Educação Infantil,
anos iniciais, classe de atendimento a crianças com
necessidades especiais ou ainda de reforço escolar,
a fim de que se aproximem do trabalho docente,
reflitam sobre ele à luz dos fundamentos teóricos
dos quais, aos poucos vão se apropriando.
As turmas de terceiro e quarto ano têm uma
organização diferenciada, pelo fato de se privilegiar a
ação docente, a fim de que possam ir compreendendo
que há uma relação dialética entre teoria e prática
que se dá por meio da contradição e do conflito.
Por isso, a necessidade de adentrar no cotidiano
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escolar problematizando, refletindo sobre ele, mas
desde a atividade prática, tendo sempre presente a
articulação ação-reflexão-ação, a práxis educativa.
Sendo assim, cada estagiária ou estagiário assume o
acompanhamento de uma turma desde o início do
estágio. Planejam as aulas junto com os educadores
regentes das turmas, bem como com o educador
responsável pela disciplina de estágio, acompanhados
pela coordenação do curso. Após, exercem a
ação docente, também com o acompanhamento,
atuando, refletindo e replanejando no processo o que
consideram como necessário.
Neste sentido temos como matriz teórico-prática
do Curso e, em especial do estágio supervisionado, o
trabalho no seu sentido “ontocriativo” (FRIGOTTO,
2004). A partir da possibilidade de inserção no contexto
escolar, e neste caso, das escolas do campo, desde o
início da formação, refletindo e problematizando
essa particularidade ante aos problemas sociais,
políticos e culturais, almeja-se superar a divisão entre
trabalho manual e intelectual, formando jovens numa
perspectiva emancipatória.
As práticas educativas observadas e vividas
no decorrer da disciplina de estágio são o eixo da
articulação com os conhecimentos a serem trabalhados
na disciplina de estágio. Percebemos que só o fato
de os educandos e educandas do Curso voltarem às
escolas em que a maioria estudou nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, buscando compreender os
problemas da Educação do Campo, problematizar este
contexto desde a própria prática social vivenciadas em
seus cotidianos, possibilita um avanço no sentido da
compreensão do contexto das escolas do assentamento
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e mais que isso, da necessidade do desenvolvimento
do campo tendo em vista uma matriz produtiva que
tenha no centro a vida humana.
A relação teórico-prática na formação docente
permite contribuir na formação de educadores que
refletem e teorizam sobre suas práticas, apropriandose dos fundamentos teóricos, das teorias pedagógicas,
dos conhecimentos sistematizados para reinterpretálos no processo mesmo de produção e reorganização
do trabalho docente.
Além disso, a participação em encontros de
formação na área da educação, organizados pelo
MST, contribuindo nas Cirandas Infantis de outros
cursos, auxiliando no Encontro dos Sem Terrinha,
são experiências que permitem estabelecer vínculos
com os princípios do MST, formando novos
sujeitos educadores do campo, que articulam o
trabalho pedagógico com os projetos sociais dos
trabalhadores camponeses.
Os limites? São muitos, principalmente por
ser um Curso no interior de uma escola pública
e estatal15, na qual as relações antagônicas e os
projetos de educação, emancipatórios ou não, estão
em constante confronto, materializados desde a sala
de aula. Sendo assim, a relação com os princípios
do Movimento não é unânime, nem de longe
hegemônica e ocorre por compromisso político ao
projeto de sociedade também defendido pelo MST,
como nos lembra Souza (2006). São mais de 10 anos
de assentamento e diferentemente do início, em que
o próprio Movimento ao negociar e reivindicar a
escola indicava os educadores a serem contratados,
hoje, tem-se no corpo docente do colégio praticamente
90% dos educadores concursados e efetivos na rede

estadual, que escolhem o local de atuação apenas pela
colocação no concurso. Esta situação faz com que
não menos de 90% destes educadores residam em
outro município, distante cerca de 40 km do colégio,
o que dificulta a criação de vínculos com o referido
assentamento e a escola.
Diante dos limites, colocamos o horizonte
de contribuir na formação de jovens Sem Terra na
perspectiva da emancipação, desde seu contexto e sua
prática social do local onde vivem, o campo brasileiro.
Mais do que isso, num assentamento de reforma
agrária, pelo qual muitos pais, amigos e parentes
morreram lutando e que para continuar a girar a roda
da história, os jovens devem prosseguir articulando
ações, buscando transformações na base produtiva da
agricultura, por meio da organização escolar de suas
vidas, pela saúde pública de qualidade, enfim, pela
vida e humanização, para superar as relações sociais
capitalistas que geram concentração de riqueza, fome,
desigualdade social...

ANDREETTA. R. O projeto Viver em Harmonia e a
formação de jovens no Colégio Estadual Iraci Salete
Strozak. Monografia (Especialização em Educação
do Campo) Universidade Federal do Paraná.
Curitiba, 2008.

R

eferências

ANDREETTA, R.; HAMMEL, A. C. (Orgs.).Escola
em movimento. s/d. No prelo.
ARROYO, M. Ofício de mestre: imagens e auto
imagens. Petrópolis: Vozes, 2000.
______. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de
alunos e mestres. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

159

AUED, B. W.; FIOD, E. G. M. (2002). Origens sociais
dos movimentos rurais em Santa Catarina (ou
ampliação do trabalho, mas não do assalariamento). IN:
VENDRAMINI, C. R. (org). Educação em movimento
na luta pela terra. Florianópolis: NUP/CED.
BELTRAME, S. A. B. Formação de professores na
prática política do MST: a construção da consciência
orgulhosa. Educação e Pesquisa. v. 28 Santa Catarina:
UFSC, Jul/dez 2002.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Docentes. Resolução Nº 2, de 19
de abril de 1999. http://www.semebrusque.com.br/
comed/leis. Disponível em: agosto/2008.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.
Brasília, Diário Oficial de 20/12/1996.
CALAZANS, M. J. C. Para compreender a educação
do estado no meio rural: traços de uma trajetória
In: THERRIEN, Jacques e DAMASCENO, Maria N.
(coords.) Educação e escola no campo. Campinas:
Papirus,1993.
CALDART, R. S. O MST e a formação dos Sem-terra:
o movimento social como princípio educativo. IN:
GENTILI, P.; FRIGOTTO, Gaudêncio. A cidadania
negada: políticas de exclusão na educação e no
trabalho. São Paulo: Cortez; Buenos Aires, Argentina:
CLACSO. 2002a.

160

CALDART, R. S.; SCHWAAB, B. A educação das
crianças nos acampamentos e assentamentos. In:
GÖRGEN, F. S. A.; STÉDILE, João Pedro (Orgs.).
Assentamentos: a resposta econômica da reforma
agrária. Petrópolis: Vozes, 1991.
CALDART, R. S.; KOLLING, E. J. O MST e a educação.
In: STEDILE, João P. (Org.). A reforma agrária e a
luta do MST. Petrópolis: Vozes, 1997.
______. Por uma educação do campo: traços de uma
identidade em construção. In: KOLLING, Edgar;
CERIOLI, Paulo; CALDART, Roseli S. Educação do
campo: identidade e políticas públicas. Caderno
Nº 04 Brasília, DF: Articulação Nacional Por uma
Educação do Campo.2002b.
______. Pedagogia do Movimento Sem Terra. 3. ed.
São Paulo: Expressão Popular, 2004.
DAMASCENO, M. N.; BESERRA, B. Estudos sobre
educação rural no Brasil: estado da arte e perspectivas.
Revista Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 30, n. 1,
jan/abr. São Paulo, 2004.
ENGELMAN, S. Escola itinerante garante estudo
para 2.500 Sem Terra no Paraná. Revista Sem Terra,
Ano X, nº 35, São Paulo, set-out, 2006.
FRIGOTTO, G. Sujeitos e conhecimento: os sentidos
do ensino médio. In: FRIGOTTO, Gaudêncio;
CIAVATTA, M. (Orgs.). Ensino médio: ciência,
cultura e trabalho. Secretaria de Educação Média e
Tecnológica. Brasília: MEC, SEMTEC, 2004.

161

GALERA, I. F. Resgate da história dos assentamentos
Ireno Alves dos Santos e Marcos Freire em Rio Bonito
do Iguaçu- Paraná. Monografia (Especialização
em Educação do Campo) Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2008.
GILES, T. R. História da educação. São Paulo:
EPU, 1987.
GIROX, H. MCLAREN, P. A educação de professores
e a política de reforma democrática. In: GIROX, H.
MCLAREN, P. Os professores como intelectuais,
rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem.
Porto Alegre: ATMED, 1997.
HAGEMEYER, Regina C. C. Função e formação do
professor na contemporaneidade: fundamentando o
processo das práticas catalisadoras. São Paulo: USP,
2006. Tese (Doutorado de Educação). Faculdade de
Educação da USP, São Paulo, 2006.
HAMMEL, Ana Cristina. Desafios da formação
docente do campo: análise e reorientação a partir
da história e experiência do Colégio Estadual
Iraci Salete Strozak. Monografia (Especialização
em Educação do Campo) Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2008.
KÜENZER. As relações entre conhecimento
tácito e conhecimento científico a partir da base
microeletrônica: primeiras aproximações. In: Educar
em Revista - Dossiê: Educação, cultura e trabalho.
Curitiba: UFPR, 2004.

162

MONTEIRO, G. Colégio Iraci Salete Strozae:
conquistando o latifúndio do saber. In: MST.
Alternativas de escolarização dos adolescentes em
assentamentos e acampamentos do MST. Cadernos
do ITERRA. Ano III, nº 8, novembro de 2003
MORAES, Z. P. Movimentação juvenil no campo
– jovens do assentamento Ireno Alves dos Santos.
Monografia (Especialização em Educação do Campo).
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
MST. Como fazemos a escola de ensino
fundamental. Cadernos de educação nº 9.
Veranópolis: ITERRA, 2001.
______. Dossiê MST Escola. Documentos e Estudos
1990- 2001. Cadernos de Educação nº 13, edição
especial, ITERRA, 2005.
PARO, V. H. A natureza do trabalho pedagógico.
Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, v.19,
n.1, Jan/Jun.1993.
RODRIGUES, M. F. Da luta pela educação à
educação na luta: memórias, narrações e projetos
dos assentamentos e professores do MST na Fazenda
Giacometi. Niterói, 1999. Dissertação (Mestrado em
Educação) - Universidade Federal Fluminense, 1999.
SADER, E. (Org.). Sete pecados do capital. Rio de
Janeiro: Record. 2000.
SALGADO, S. Terra. Introdução de José Saramago.
Versos de Chico Buarque. São Paulo: Companhia das
Letras, 1997:

163

SAVIANI, D. Pedagogia e formação de professores
no Brasil: vicissitudes dos dois últimos séculos.
Disponível em: <http://www.sbhe.org.br/novo/
congressos/cbhe4>. Acesso em 29 dez 2007.
SEED. Proposta curricular do curso de formação
de docentes da educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, em nível médio, modalidade
normal. Secretaria de Estado da Educação do Paraná.
Departamento de educação profissional. Curitiba, 2003.
SOUZA, M. A. Educação do campo: propostas e
práticas pedagógicas do MST. Petrópolis: Vozes,
2006.
TANURI, L. M. História da formação de
professores. 2000. Disponível em: <http://redalyc.
uaemex.mx/redalyc/pdf/275/27501405.pdf>. Acesso
em 29 dez 2007.

164

1

Texto publicado nos anais da
27ª Reunião Anual da ANPEd
– Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação, 2004. Contido em
obra do autor, referenciada,
do mesmo ano.

2

Professor

na

Unioeste

– Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, no campus
de Foz do Iguaçu. Mestre em
educação pela Universidade
Federal do Paraná – UFPR
e doutorando em educação

Gestão democrática

pela Universidade Federal do

e ocupação da escola:

fernandomartins@unioeste.br.

limites e possibilidades
da gestão das escolas
em acampamentos e
assentamentos do MST1
Fernando José Martins2

Rio Grande do Sul – UFRGS.

O presente trabalho pretende contribuir
com alguns elementos necessários para o que
fazer administrativo democrático da escola, e
toma como ponto de referência uma realidade
específica, a realidade escolar do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Oriundo de uma
pesquisa de mestrado em educação, desenvolvido
na Universidade Federal do Paraná, o presente
texto é pautado, além da pesquisa bibliográfica,
em uma coleta de dados empírica, realizada por
meio de visitas de campo, entrevista e observações,
realizadas em um acampamento e um assentamento
do MST no Paraná, onde existiam três unidades
escolares: Escola Iraci Salete Strozake, em Jardim
Alegre, Escola Municipal Rural Chico Mendes e
Escola Estadual Centrão, em Querência do Norte.
Mais esclarecimentos serão fornecidos, em notas
durante o texto. O intuito das aproximações efetuadas
na sequência é fornecer, mediante a experiência
concreta, elementos capazes de proporcionar uma
compreensão e uma prática democrática passível
de generalização e que contribua para efetivar a
universalização da gestão democrática da escola.
Somente a definição minuciosa da expressão
acima implicaria numa série de estudos e pesquisas,
pois tal proposta encerra em si uma gama ampla
de categorias passíveis de discussão, culminando
na revisão de conceitos como democracia, direito,
público, popular, entre outros. Nos limites deste
trabalho, a análise centra-se na gestão da escola,
como se dá a ocupação da escola neste aspecto de
desenvolvimento educacional, e como este fenômeno
está estreitamente ligado às demais relações sociais.

O

cupação da
escola

Também é necessário apontar que a presente
categoria não está sendo construída neste momento.
A ocupação da escola é uma prática que pode ser
encontrada tanto nos documentos e cadernos de
formação do MST, quanto nas teorizações acadêmicas
de suas lideranças, como faz Roseli Caldart, membro
do Coletivo Nacional de Educação do MST, em sua
tese de doutorado, atribuindo três significados à
ocupação da escola:
1 - as famílias sem-terra mobilizam-se
pelo direito à escola e pela possibilidade
de uma escola que tenha realmente
sentido em suas vidas presente e futura;
2 - o MST toma para si “a tarefa de
organizar e articular por dentro de
sua organicidade esta mobilização, de
produzir uma proposta específica para
as escolas conquistadas, e de formar
educadores e educadoras capazes de
trabalhar nesta perspectiva”;
3 - o MST incorporou a escola em sua
dinâmica: acampamento e assentamento
do MST tem que ter escola; e a escola
passou a ser vista “como parte da
estratégia de luta pela Reforma Agrária,
vinculada às preocupações gerais do
Movimento com a formação de seus
sujeitos.” (CALDART, 2000, p. 145-6)

Essa categoria está presente, também, nos
discursos de outras lideranças do movimento, e os
teóricos também refletem sobre a ocupação da escola,
como Machado (2003) No entanto, no presente
trabalho, busca-se realizar um estudo, a partir da
pesquisa efetuada, mais pormenorizado sobre tal
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categoria, além de perceber sua possível contribuição
para a democratização da gestão da escola. Mais além,
definir a “ocupação” da escola como uma categoria
passível de efetivação em outras esferas escolares,
tendo em vista que o entendimento da categoria está
ligado a uma apropriação dos espaços públicos pelos
setores populares, e ainda, a um projeto societal que
se coloque além do capitalismo e se situe no embate
do confronto de classes.
Vale ressaltar que a ocupação de espaços
dominados por minorias detentoras de poder
encontra-se organicamente vinculada a uma
perspectiva emancipatória, tanto do ponto de vista
educacional quanto social. Esta dimensão que fica
explícita com a reflexão de Fernandes acerca da
ocupação de terras:
Portanto, a luta pela terra é uma luta
constante contra o capital. É uma luta
contra a exploração. E a ocupação é
uma ação que os trabalhadores semterra desenvolvem lutando contra a
exclusão causada pelos capitalistas
e ou pelos proprietários de terra. A
ocupação é, portanto, uma forma
de materialização da luta de classes.
(FERNANDES, 2000, p. 280)

É a mesma compreensão que o MST mantém
em relação à educação. A realidade excludente, que
gera milhões de alijados do processo educacional é
resultado da mesma situação que gera o contingente
de desempregados, famintos, destituídos de direitos
básicos de sobrevivência como alimentação e
moradia. Ou seja, é fruto, em última instância, do
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processo conflituoso entre capital e trabalho. Assim,
a ocupação, não somente da terra, mas também da
escola, configura-se como materialização da luta de
classes. Esta relação dialética entre todo e parte, entre
condição e condicionante é muitas vezes ausente do
cenário das escolas institucionalizadas convencionais3,
quando não banida delas!
A ocupação da escola encontra-se vinculada à
perspectiva de democratização que induz à reflexão
das relações com o Estado e à concepção de público.
Teorizar e propor uma gestão democrática da escola
são ações que estão intimamente ligadas a uma
perspectiva que encontra no Estado suas condições de
efetivação. Cientes de que educação estatal não é ter o
Estado - instância de representação dos detentores do
poder – enquanto educador, ou seja, conceber que a
educação pública é um campo no qual ocorre a disputa
hegemônica. Dessa forma, os representantes do MST
ligados à educação são veementes ao afirmar que não
há “escolas do MST”4, mas sim escolas públicas situadas
no interior dos acampamentos e assentamentos do
movimento, dotados de inserção na realidade escolar,
o que exige um trabalho pedagógico vinculado à
experiência de vida e trabalho dessa comunidade, o
que pressupõe a consonância com os princípios da
Pedagogia do MST. Portanto, o princípio do público
é um dos alicerces para a ocupação da escola, e
também o é para a constituição de um sistema escolar
democrático. Como foi evidenciado anteriormente, o
Estado, no capitalismo, mesmo enquanto instituição
representante do poder econômico, não pode,
em hipótese alguma, se eximir da manutenção da
educação pública, fato materializado em forma de
preceito legal quase que na totalidade dos países

no mundo (OLIVEIRA, 2001). Enquanto agência
social de atualização sociocultural do povo, a escola
encontra na organização estatal substrato material
para sua existência, no que diz respeito à sua execução
enquanto direito social.
Ainda no que diz respeito à concepção de
público, o ato de ocupar a escola remete a uma
reflexão necessária a todo o sistema de ensino: quem
são os reais proprietários dos bens públicos senão o
povo? E, portanto, a quem cabe a reivindicação da
existência e a manutenção por meio de participação
na gestão escolar, senão à comunidade escolar?
A gestão pública, muitas vezes, utiliza-se
da vinculação de experiências de participação
popular como mérito particular, o que em uma
democracia seria um dever, sob uma sociedade
pseudodemocrática, constitui-se em mérito do
administrador. Com o ato de garantir escola para
seus filhos, os Sem Terra resgatam um direito
(constitucional) de acesso à educação, e, por
via da participação na gestão desta, por meio da
incorporação ao cotidiano escolar da Pedagogia do
MST, garantem a ocupação da escola.
Esse ato pode ser ilustrado com a reflexão da
diretora5 Iraci da Escola Estadual Centrão situada no
interior de um assentamento do MST em Querência
do Norte:

5

Os nomes são fictícios. A
diretora Iraci é pertencente ao quadro próprio
do magistério estadual,
residente em um município vizinho ao assentamento, não é integrante
do Movimento Sem Terra, nem apresenta um
projeto de administração
compatível com a Pedagogia do MST. A inserção de seu depoimento
nesta ilustração foi proposital para demonstrar
que mesmo uma visão
“externa” admite a potencialidade da participação da comunidade
como fundamental.

A escola é uma conquista do movimento.
[...] O que aconteceu, depois de uma
época, o MST reivindicou a construção
da escola, e todos alunos que estavam
“picadinhos” em vários lugares vieram
estudar aqui na escola. Tem aluno do
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movimento, tem alunos que são filhos
de pequenos agricultores da região e de
pescadores, tem alunos que são filhos
de funcionários que trabalham aqui na
propriedade. Mas noventa e cinco por
cento é do movimento. [...] Eu tenho
que admitir que eles conquistaram
o que quiseram porque são unidos.
Pode ser que não tenham estudo,
não tenham faculdade nenhuma, mas
eles dão um show em muito diretor
por aí. Nós temos curso, temos pósgraduação, uma, duas... Eu já tenho
a terceira, mas na hora de reivindicar
nossos direitos não conseguimos nos
unir (informação verbal).

Como é perceptível, a democratização da gestão
escolar não envolve apenas elementos localizados no
interior das unidades escolares. Portanto, a dimensão
de alcance do significado da “ocupação da escola”
pressupõe, necessariamente, a participação da
comunidade na vida escolar, na organização dessa,
enfim, em sua gestão, como afirma Paro:
[...] por mais colegiada que seja a
administração da unidade escolar, se ela
não inclui a comunidade, corre o risco
de constituir apenas mais um arranjo
entre os funcionários do Estado (PARO,
1997, p. 16).

O conceito de público presente na prática
da “ocupação da escola” pode indicar diretrizes
para a resolução de um impasse teórico e prático
na construção de uma direção democrática e
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emancipatória na relação com o Estado. Postulamos
que público e estatal, embora sejam conceitos
extremamente próximos, não cumprem sua função
na prática social. Tal premissa pauta-se na antiga
constatação de Marx e Engels, presente no Manifesto
do Partido Comunista, no qual caracterizam o Estado
enquanto “Comitê da burguesia”. Salvaguardadas
as necessárias diferenças históricas e até mesmo
conceituais, é notório que o Estado contemporâneo
– sob o capital – representa os interesses da minoria
detentora do poder econômico, em última instância.
No entanto, tal constatação, em vez de nos levar a
negar qualquer relação com o Estado, incita a busca
de novas relações com este, que garantam o caráter
público da escola. Assim, a resolução do impasse
criado com atividades conduzidas somente por
interesses estatais, dar-se-á com a participação da
população na vida e gestão escolar, o que é chamado
aqui de “ocupação da escola”.
Essa discussão pode ser observada tanto
do ponto de vista da relação entre a escola e a
comunidade quanto no que se refere a uma questão
de democratização social mais ampla. O princípio
destacado acima do Estado como comitê da burguesia,
embora distante no tempo cronológico, não perde a
atualidade em apontar que, na correlação das forças
do Estado capitalista, os interesses da grande massa
populacional encontram-se em segundo plano. Essa
extração da face pública do Estado pela população,
longe de legitimar as relações burguesas de domínio,
serve de estratégia de busca pela hegemonia, de
superação de estratégias privatizantes utilizadas
largamente pela administração neoliberal, que, no
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que diz respeito à gestão escolar, vêm ganhando
muito espaço na última década. Chomsky reflete a
potencialidade de tal estratégia:
Na verdade, proteger o setor estatal hoje
é dar um passo na direção da abolição
do Estado, porque assim se mantém
uma arena pública na qual as pessoas
podem participar, organizar, influir
na política, etc. ainda que de forma
limitada. Se tira isso, nós regredimos
para uma ditadura privada e isso não é,
de forma alguma, um passo em direção
à libertação (CHOMSKY, 1992, p. 69).

Esse entendimento que Chomsky mostra quanto
à relação contraditória entre a apropriação do Estado
visando sua abolição é extremamente necessário para a
compreensão do sentido exato da “ocupação” da escola
proposta aqui como categoria. Nega-se o Estado, não
enquanto mantenedor ou agência reguladora, mas
sim como entidade que se contrapõe aos interesses da
grande maioria da população.
Na prática social referente às escolas, não é uma
referência à retirada neoliberal do Estado quando à
manutenção da educação, ou ainda, a hostilização
do mesmo enquanto agência regulamentadora de
diretrizes educacionais gerais e de políticas para o
setor. Ocupar a escola significa exercer a autonomia
e sua autogestão. Implica efetivar, mesmo que a
contragosto dos representantes do poder público,
práticas escolares condizentes com as especificidades
da realidade comunitária, de acordo com as vontades
desta, e não de outrem. Um exemplo pode ser ilustrado
com a narração da professora:
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Nem todas [propostas do movimento]
eles aceitam. A diretora rural é mais
flexível, mas ela não é muito a favor.
Quando nós conversamos com ela sobre
as datas comemorativas [aniversário da
ocupação, líderes de resistência como
Zumbi dos Palmares] ela não queria
aceitar. Foi quando ela propôs que
pulássemos algumas datas comemorativas do calendário e colocássemos as
nossas no lugar. Foi uma coisa que ela não
aceitou de coração (informação verbal)6.

6

ENTREVISTA, Marlene –
Professora Escola Iraci Salete
Strozak.

É impossível estabelecer um modelo de
participação aplicável a todo complexo sistema
educacional brasileiro, pois isto feito, atentaria contra
outro princípio da gestão democrática da escola, que
é a estrita relação entre as especificidades contidas
em cada unidade escolar, derivada de sua localização
econômica, política e cultural e a prática pedagógica aí
realizada. Frente a tal consideração, ao ilustrar como
se dá o vínculo entre a comunidade, o movimento
social e a educação, a vida escolar, não se postula sua
aplicabilidade a outras realidades, mas a exposição
procura materializar a necessidade da participação e
sua amplitude, que não se encerra na atividade-fim da
escola, mas no empenho comunitário, na conquista
de reivindicações como a descrita acima, tendo em
vista a democratização da gestão escolar.
Em termos teórico-metodológicos (sala de aula),
a vinculação entre movimentos sociais e educação vai
em direção a uma formação omnilateral do educando,
na qual suas dimensões políticas e intelectuais não
são dicotomizadas; e traz, também, para o processo
de ensino e aprendizagem, aspectos do cotidiano do
movimento no qual esses educandos estão inseridos.
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7

Entrevista Luciana – Secretária
da Escola do Acampamento.

A diferença é que a escola da cidade não
estuda a realidade. E assim a escola que
está no interior estuda mais a realidade,
aquilo que a gente vive. Na cidade, eles
não estão interessados, eles só passam o
que está no livro. (informação verbal)7

No entanto, a busca da formação omnilateral
do educando é um dos aspectos que mais contribuem
para a caracterização entre movimento social e
escola, entre educação e vida, enfim, entre as diversas
dimensões da formação humana. Ao ocupar a escola,
a relação comunidade-escola presente em toda a
prática educativa faz aflorar elementos oriundos da
multidimensionalidade complexa do ser humano, faz
a escola cumprir a sua função educativa em plenitude,
ou seja, se apropriar das experiências concretas do
universo vivenciado pelo educando para a produção
dos conhecimentos e conteúdos científicos. E ir além,
utilizar-se da escola como local de cultivo de valores,
de aprimoramento de técnicas, da arte, enfim, a real
aproximação com a educação omnilateral. O processo
de participação da comunidade na vida escolar,
quando desenvolvido sob os princípios democráticos,
é dotado de um imenso potencial educacional, que
está relacionado aos princípios filosóficos do MST, que
direcionam o trabalho pedagógico realizado também
no interior da sala de aula. Portanto, se os princípios
da práxis educativa no MST são os mesmos, tanto
para dentro, como para fora da escola, uma análise de
seu processo educativo, mesmo quando se delimita
em um elemento interno, necessita contextualizar o
processo educacional total. E no que diz respeito à
categoria participação, é inconcebível refletir a gestão

176

democrática da escola sem considerar os aspectos
extrínsecos às unidades escolares. Ou seja, como
se dão as relações educacionais fora dos “muros”
da escola, como a escola figura enquanto agente
educacional da comunidade, e vice-versa.
A aquisição coletiva de direitos como a
educação, a escola para os seus filhos, a tomada
de posicionamento concreta frente às decisões da
vida escolar são elementos que proporcionam a
construção da educação emancipatória não somente
aos educandos, mas a toda comunidade escolar. Esse
processo de participação comunitária pressupõe
uma organização coletiva, e uma divisão do trabalho
consistente no ponto de vista da distribuição de
tarefas. A execução deste trabalho compõe os fatores
decisivos para a participação, e, consequentemente,
os elementos pedagógicos neles presentes. Durante
sua pesquisa, Caldart aponta entre a fala de seus
entrevistados Sem-terra, esse potencial educativo das
relações de participação:
Quem nunca abria a boca, de repente
vira locutor da rádio do acampamento;
quem se dizia tímido, vira referência de
negociação com o governo; quem era
considerado o fofoqueiro da comunidade
de origem, vira articulador das propostas
de base... Quem era excluído de tudo
passa a ser dirigente de uma empresa
social complexa. O princípio da divisão de
tarefas educa para as responsabilidades
pessoais assumidas diante do coletivo
(CALDART, 2000, p. 117).
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8

ENTREVISTA: Manoel,
membro da APM da
escola do assentamento.

Os papéis assumidos coletivamente vão
solidificando o sistema da participação comunitária
que, por sua vez, em relação à escola pública, resgata
seu sentido de público popular, pois é inegável que
a participação reacende o sentimento de pertença da
população frente à “coisa” pública.
O Estado mandou pintar as paredes,
e apagou as figuras do Chico Mendes,
o símbolo do MST. Lá na APM já
resolvemos que irá ter um mural na
escola com estas pinturas, elas são a cara
da escola [...] (informação verbal)8.

A utilização de símbolos que expressam a
identidade coletiva característica da comunidade,
como é o caso do símbolo do movimento, ou da figura
de um lutador popular que dá nome à escola, indicam
que a comunidade estabelece uma relação íntima com
o bem público que é a escola, fator indispensável para
sua gestão democrática. Essa apropriação dos bens
públicos, por parte da comunidade, pode ser indicador
de resolução de problemas perenes nas escolas
institucionalizadas convencionais, como a depredação
dos prédios públicos, a distância entre os conteúdos
escolares e o cotidiano escolar, a pseudoparticipação
pautada apenas no caráter assistencialista dos pais
frente à omissão do Estado na manutenção da escola.
Isso é a ocupação da escola, essa ação, que foi localizada
no interior da escola presente no MST, representa a
intervenção comunitária na gestão da coisa pública, é
o ato de extrair a face pública do Estado.
Sob o capital, não há viabilidade para executar
um projeto social emancipador, o qual permita
relações efetivamente democráticas, ou mesmo,
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o trabalho com suas potencialidades educativas e
emancipatórias. Frente a tais limitações, vale advertir
que a ocupação da presente escola, em seus moldes
atuais, não garante sua democratização, embora
seja parte desse processo. Esse elemento permanece
presente na perspectiva de “ocupação da escola” pelo
MST, pois como diz Vendramini, (2001, p. 165):
Não teria sentido o MST batalhar pela
escola da forma como ela está instituída.
Temos uma escola cujo conteúdo
reflete certas relações humanas que não
correspondem aos objetivos do MST,
que busca transformar a sociedade e as
relações sociais que a engendram.

É justamente essa característica que faz da
Pedagogia do MST um ponto de referência em relação
à perspectiva de democratização da gestão escolar e
percebe a função enquanto partícula de um processo
educativo mais amplo, que se dá na organização da
sociedade. Ou seja, a percepção de que a educação
efetiva se dá nas relações sociais, que são bem mais
amplas que a escola. Somente com esse ponto de vista,
há possibilidades da proposição de um projeto que
articule projeto social e escola, pautado em elementos
democráticos, tanto em seu caráter intrínseco
(referentes ao processo pedagógico, atividades-fim),
quanto extrínseco (referente a categorias mais amplas,
como trabalho e democracia), como constata Frigotto:
Em termos ético-políticos e téoricopráticos, a pedagogia que desenvolve
o Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra – MST – nos indica talvez,
o sentido mais radical de articular
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educação com um projeto de sociedade
hoje no Brasil. [...] Trata-se, pois, de
uma visão que nos conduz não apenas
à luta pelo direito ao trabalho, pela
redução da jornada de trabalho, mas,
como defende Mészáros, a construção
de um novo sentido para o trabalho
humano dilatando, efetivamente, a
esfera da liberdade (FRIGOTTO, 2000,
p. 350).

A clareza de que a escola necessária situa-se
além das teorias não-críticas ou crítico-reprodutivistas
(SAVIANI, 2002) acerca da educação, aponta para a
necessidade de superação da constituição da escola
atual, como diz Caldart (1997, p. 147):
Pelo menos queremos ter o direito de
estar em movimento contra um tipo de
educação e de escola que é cúmplice
da barbárie social, que reproduz as
injustiças e o desrespeito à dignidade
humana, que alimenta a inércia e a
passividade das pessoas diante da sua
própria degradação.

Somente nesse sentido que o MST aponta para
a educação como instrumento de transformação
social, materializando seus princípios filosóficos.
Uma transformação que deve ser acompanhada das
transformações sociais mais amplas, que não residem
somente o universo escolar. Tendo esse intuito como
pano de fundo do ato de “ocupar a escola”, o MST
constrói um quefazer pedagógico repleto de elementos
que caracterizam sua práxis, que são referência para a
construção de uma organização e gestão democrática
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da escola. Esses elementos, embora pareçam mais
ligados ao interior das unidades escolares, estão na
mesma perspectiva discutida acima e têm como fio
condutor um novo projeto societal e clareza de que o
processo educativo extrapola os “muros escolares”9 e
tem como perspectiva a gestão coletiva e a participação
de toda a comunidade na vida escolar.

9

Curioso e ilustrativo:
na pesquisa não foi
registrada
nenhuma
escola no MST.

10

Entrevista,
Clarice,
Diretora Escola Iraci
Strozak.

Em síntese, a forma escolar da sociedade
democrática deve propiciar a formação
omnilateral, valorizando todas as
dimensões e potencialidades do sujeito
com vistas ao seu pleno desenvolvimento
(MACHADO, 2003, p. 157).

Concernente ao referencial teórico aqui
adotado, esta formação coloca-se na contracorrente
de uma educação para o mercado de trabalho, para os
valores do capital, e atende as expectativas da síntese
elaborada acima, tendo como princípio a formação
omnilateral. Ao menos é o que está exposto no
depoimento da professora:
Nós não trabalhamos e não pensamos
em formar uma criança para um
emprego na cidade. Para ela ser bem
sucedida na cidade. Nós buscamos
formar um cidadão para a sociedade.
Para que ele seja bem recebido em
qualquer lugar. Então não é aquela
educação para o vestibular, não importa
ele vai ser médico, o importante é
que ele esteja na sociedade, para ele
entender as diferentes realidades.
(informação verbal)10.
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Ao demonstrar que a categoria ocupação da
escola encerra em si uma gama de estratégias, como
a participação efetiva da comunidade na gestão da
escola, a autonomia/autogestão das unidades escolares,
a presença de ruptura com a realidade atual, visando
um projeto de sociedade que difere da dinâmica social
capitalista, é necessário salientar alguns aspectos, que
não estão claros, mesmo na realidade pesquisada e
dizem respeito à especificidade da educação escolar,
um desdobramento da educação omnilateral.
Ao se tratar da educação escolar, cumpre
assinalar que, nessa modalidade, defende-se uma
educação intencional, diretiva/emancipatória, que
diga respeito ao saber historicamente acumulado, que
se priorize o conhecimento científico, superando o
senso comum. Isso implica na premissa de que a
escola deva cumprir sua função social de atualização
sociocultural da população. Portanto, mesmo ao
buscar uma ruptura com os padrões dominantes,
com a escola como “aparelho ideológico do Estado”,
não é possível abrir mão do saber científico que é
produzido socialmente, e a escola não pode absterse da função de sua reconstrução permanente.
A formação omnilateral, parte das experiências
presentes na educação informal, mas se apropria
delas para a construção de conhecimentos
científicos, que são preponderantes na prática
escolar. Esse ato, ao contrário de algumas afirmações
voluntaristas, não limita a ação política da escola,
mas, ao contrário, a instrumentaliza, como afirma
Saviani (2002, p. 69):
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O dominado não se liberta se ele
não vier a dominar aquilo que os
dominantes dominam. Então, dominar
o que os dominantes dominam é
condição de libertação.

11

Entrevista, Clarice, Diretora
Escola Iraci Strozak.

Durante a pesquisa de campo, buscou-se verificar
se essa preocupação com o acesso ao conteúdo científico
é encontrada no quefazer pedagógico das escolas.
Alguns elementos no comentário da diretora servem de
referencial para afirmar que a preocupação procede:
A diretora da escola da cidade me disse
que os professores chegavam a conversar
comigo para formar uma turma só
dos nossos alunos, porque eles são
muito bons para produzir texto, para
trabalhar em grupo e se for para fazer
uma dinâmica eles são os primeiros a
aparecer. Os professores mesmo falam e
não foi nem um nem dois que falou isso,
os alunos que saem da sete mil, que hoje
chama-se oito de abril, vão para a quinta
série e para a sexta e são muito bem
desenvolvidos. Sorte nossa, esse ano deu
duas turmas de quinta série para cidade,
tudo crianças de 10, 12 anos. Todas bem
desenvolvidas. (informação verbal)11

Com essa preocupação, a categoria Ocupação
da Escola não se furta de uma atividade tão óbvia e
da mesma forma tão cara às escolas públicas atuais, a
atividade do ensino. Frente à realidade educacional
brasileira, a comunidade que se esforça para que a escola
garanta o acesso aos bens acumulados historicamente
cumpre a tarefa educativa e revolucionária de:
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[...] ajudar os alunos a se apropriarem
solidamente dos métodos científicos
fundamentais
para
analisar
as
manifestações da vida (PISTRAK, 2002,
p. 120).

Percebe-se assim que as atividades-meio não se
dissociam das atividades-fim. A categoria ocupação
da escola, mesmo situada e analisada enquanto
atividade-meio mantém estreita relação com as
atividades-fim, como é perceptível nos relatos que
pretendem efetuar uma formação omnilateral, não
podendo ser expostos os elementos voltados à gestão
da escola, como é a participação da comunidade, sem
olhar para a sala de aula e os conteúdos.

C

Ao realizar um trabalho como esse, correonsiderações:
projeto de escola e se o risco de despertar muitas expectativas que não
de sociedade podem ser correspondidas nos limites de um único
trabalho. Contudo, ao manter a delimitação proposta,
foi possível abstrair elementos importantes para a
compreensão do fenômeno da gestão democrática de
escola, e de uma forma encharcada do real, uma vez
que, após o delineamento das categorias fundamentais
para a democracia no interior das unidades escolares,
frente ao material empírico, observaram-se limites e
possibilidades de uma intervenção educativa visando
à democratização de espaços de gestão da escola.
Poder-se-ia realizar uma conclusão detendonos no aproveitamento didático, metodológico,
pedagógico a que ocupação da escola proporciona ao
desenvolvimento das tarefas educacionais no interior
das unidades escolares. No entanto, realizar apenas
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tais apontamentos seria tratar a democracia como
um fim em si mesma, como mais uma técnica de
condução metodológica, ou seja, esvaziaria o grande
potencial social que a democratização possui. Esse
tratamento, ainda, desconsideraria a tomada feita
acerca da democracia, situando-a como processo e
não como produto, ou seja, a democracia, necessita
ser tomada enquanto democratização, um processo
contínuo e permanente de relações coletivas, de ações
comunitárias que conduzam ao acréscimo social e
a benefícios comuns a todos os envolvidos na ação
coletiva. O processo de democratização é infindável,
uma vez que, quanto mais avançado o nível de
participação efetiva dos membros da ação democrática,
mais exigentes estes se tornam para a participação,
tanto do ponto de vista da abrangência, quanto do
ponto de vista da qualidade da participação.
O processo de democratização no interior das
relações estabelecidas dentro da realidade escolar
implica, então, em uma crescente participação, não
só dos profissionais da escola e dos alunos, mas
também pais, mães e responsáveis, e comunidade
que se localiza dentro dos limites do entorno escolar,
participação que tende a alcançar um processo
mais elaborado, e que se caracteriza enquanto
coletividade, que não é a soma de um aglomerado de
individualidades, como questiona Makarenko (1986),
mas uma nova identidade coletiva, que é construída
mediante a inserção de instrumentos participativos
nos mecanismos decisórios da realidade escolar, e,
devido à sua abrangência comunitária, não pode ser
tomado enquanto uma ação pessoal ou individual.
Esse que fazer garante a verdadeira autonomia/
autogestão da escola, pois, uma vez regida pela
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vontade coletiva, as ações escolares representaram
a identidade local. Abstrai-se desse raciocínio que o
processo de democratização está indissociavelmente
relacionado com o que apontamos enquanto
categorias fundamentais para a gestão democrática da
escola. Esse movimento processual é nítido quando
das análises realizadas do processo de gestão na
prática das escolas de assentamentos e acampamentos
situados no interior do MST, uma vez que, à primeira
vista, os mecanismos de participação direta dos vários
segmentos da comunidade apresentam-se avançados
quando comparados com as unidades escolares em
geral, porém, são inúmeros os limites que podem
ser apontados em tais intervenções educativas. No
entanto, utopias, como uma escola, de acordo com
um outro projeto de sociedade devem ser destacados.
A maior delas retirada da prática social pesquisada, é a
da possibilidade de transformação social, mediante
a ruptura das práticas capitalistas, contraposta
com atividades antagônicas, como a cooperação,
a solidariedade e a coletividade. O fato de as ações
do MST enquanto movimento social corroborarem
seu projeto societal alternativo e socialista é um
diferencial, torna mais próxima a viabilização de tal
utopia, como reflete Antunes:
E o fato do MST ter como eixo de sua ação
as lutas sociais concretas tem sido decisivo
como fonte de inspiração também para a
esquerda sindical, para que esses setores
não se vejam envolvidos no ideário das
parcerias, ideologicamente subordinado
ao capital, mas atuem de modo direto,
como um movimento sindical, social e
político capaz de participar da construção
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de uma sociedade para além do capital.
É, portanto, necessário redesenhar
um projeto alternativo socialista,
que resgate os valores essenciais da
humanidade. Um bom ponto de
partida para tal ação é desenvolver
uma crítica contemporânea e profunda
à (des)sociabilização da humanidade
sob o capital. Tendo, entretanto, como
centralidade e eixo decisivos as ações dos
trabalhadores do campo e das cidades
em seus movimentos sociais, sindicais e
políticos que contestam e confrontam a
lógica destrutiva do capital (ANTUNES,
2001, p. 249).

Antunes faz observações acerca da importância
do MST em relação ao trabalho, e seus instrumentos
próximos, como são os sindicatos, no entanto, a título
de compreensão, as aproximações podem ser efetuadas
também ao universo educacional, uma vez que se
tem como objetivo realizar ações de ruptura com a
lógica imperante, e não “parcerias, ideologicamente
subordinadas ao capital”. E, principalmente, que se
tenha um projeto, não só de escola, mas de sociedade,
construído sobre outros valores, essencialmente
humanos e socialistas. É bom salientar que sob o
capitalismo, a sociedade socialista, emancipada,
encontra-se no campo da utopia. Contudo, esse fato
não é o prenúncio da impossibilidade de qualquer
mudança ou transformação, pelo contrário, denota a
esperança da possibilidade de mudança, pois mesmo
cientes de todas limitações impostas por um sistema
opressor, ousamos e buscamos a transformação, isso:
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Significa reconhecer que somos seres
condicionados mas não determinados.
Reconhecer que a História é tempo de
possibilidade e não de determinismo,
que o futuro, permita-se-me reiterar, é
problemático e não inexorável (FREIRE;
1997, p. 21).

A democratização das relações da gestão
escolar, alicerçada em um projeto societal
emancipatório é a meta visada em pesquisas como
esta e, para tanto, é necessário observar nas
práticas educacionais sinais de esperança para tal
intento. A realidade pesquisada, o fazer educativo do
MST, permitiu-nos encontrar, mesmo com todas as
limitações imediatas, pessoas agindo coletivamente
para ousar algo novo, diferente do que é imperante.
É esse o verdadeiro significado de inclusão, não uma
inclusão na sociedade exclusora, opressora, mas
sim, incluir todos, em um projeto societal capaz de
sustentar todos. No caso escolar, um projeto que
abranja todos os segmentos escolares, dê voz e vez à
comunidade, que insira os discentes enquanto sujeitos
e não objetos da prática educativa. E, sobretudo,
que mantenha a função maior da escola: cumprir
seu papel de atualizador e construtor do saber
historicamente acumulado. E o mais importante:
que isso seja para todos. Enquanto houver um só um
ser humano privado de direitos, de subsistência, em
âmbito geral e do saber, em âmbito educacional, não
poderemos falar em democracia plena. Enquanto
houver capitalismo é impossível vivenciar a experiência
de democracia como totalidade.
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ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio
sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo:
Boitempo, 1999.
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Memórias de infância
e de escola: vozes de
educadores e educadoras
do curso Pedagogia do
Campo do Paraná
Noeli Valentina Weschenfelder1

Uso a palavra para compor meus
silêncios.
Não gosto das palavras fatigadas de
informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água, pedra, sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos assim como as boas
moscas.
Queria que a minha voz tivesse o formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavras para compor os meus
silêncios.
Apanhador de Desperdícios
Manoel de Barros

Antes de iniciar a escrita deste artigo sinto
necessidade de situar o leitor(a) sobre o lugar
de onde penso e escrevo, exponho, que parte de
minha trajetória de pesquisa, na qual retomo algumas
preocupações presentes no cotidiano de meu trabalho
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No sentido trabalhado por
Michel de Certeau, perspectiva
semelhante trabalha o Grupo
coordenado

por

Nilda

Alves/ UERJ, bem como o
Grupo Vozes da Educação
coordenado por Maria Tereza
Goudard Tavares da UERJ de
São Gonçalo.
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na formação de professores(as) da escolarização
inicial. Nos últimos anos, tenho discutido as relações
entre a docência, infância, discursos, escola e cultura,
no momento atual são conceitos como participação/
protagonismo infantil, vozes, identidades docentes e
infantis, cotidiano que estão sendo problematizados
mediante estudos de diversos campos do conhecimento,
entre os quais a sociologia da infância, antropologia da
criança e os estudos culturais. Tratando-se da formação
de professores(as) nos interrogamos constantemente,
até que ponto nossos projetos de ensino, pesquisa e
extensão promovem a melhoria da qualidade do ensino
nas escolas públicas da região.
Nesse sentido, no ano de 2007 iniciamos
o projeto “Elas” estão no primeiro ano do Ensino
Fundamental e na Educação Infantil: a docência,
o currículo escolar e as identidades infantis, com
a participação de professoras de escolas públicas.
Apostamos fortemente na consolidação de um espaço
para estudos e pesquisas como uma das possibilidades
de qualificação do curso Pedagogia, uma vez que no
espaço universitário (quer no Programa de mestrado
em Educação nas Ciências, quer na graduação) são
desenvolvidos, acompanhados e avaliados projetos de
ensino e de pesquisa cuja temática está centrada na
valorização da cultura escolar, com vistas à superação
das relações de poder que produzem a exclusão de
crianças dos processos de aprendizagem.
No referido estudo, indagamos sobre os sentidos
produzidos pelos protagonistas da escola, buscando
entender o que acontece em meio aos fazeres saberes
de sujeitos praticantes do cotidiano2 a partir de suas
narrativas, usos, negociações, enfim, dos indícios que
possamos ver e dos dados que possamos gerar. Estar

nas escolas com as professoras3, participar observando
e investigando permite acompanhar e criar condições
para que os sujeitos da escola, crianças/alunos/as e
adultos/professoras possam valorizar a cultura escolar,
redefinindo relações sociais no interior de seus
coletivos com vistas à problematização de relações de
poder excludentes.
Nesse sentido, considero produtivo ao
debate relembrar, retomando um estudo com viés
etnográfico4, que realizei há alguns anos junto a uma
escola da periferia urbana de Ijuí, quando o cotidiano
da vida das crianças em processo de alfabetização
foi mapeado, na época meu objetivo foi descrever
a dimensão social e cultural que perpassava a fase
inicial da escolarização, para além da psicogênese da
língua escrita. Ficava muito incomodada em ver o
quanto as crianças iam aos poucos, sendo classificadas
e nomeadas, separadas em grupos hierárquicos,
reduzidas aos níveis da psicogênese da língua escrita.
Na investigação, trabalhei com o conceito semiótico
de cultura5, implicado na construção de sentidos que
mulheres-mães e crianças atribuíam a representações
diversas — estar na escola, alfabetizar-se, sair da
escola para trabalhar, casa-moradia, comida, festas e
brincadeiras. Na ocasião, constatei como é importante a
escola ouvir as vozes de seus sujeitos com sensibilidade
para perceber o mundo simbólico/cultural, além de
sua materialidade imediata. Desde então, procuro ser
mais sensível para perceber algo mais do que apenas
a pobreza, as carências, as dificuldades de vida e de
aprendizagem mais aparentes.
Acredito, cada vez mais, que a escuta das vozes,
ainda não organizadas, na instituição educativa,
permite desvelar a dimensão simbólica instituinte da
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região e escolas investigadas
encontramos mulheres professoras da escolarização
inicial.
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Departamento de Pedagogia
da UNIJUÍ, em parceria com
o Movimento Sem Terra,
ofereceu, de 1998 a 2002, em
caráter emergencial, o curso
Pedagogia da Terra destinado
à formação de professores(as)
do Ensino Básico com oferta
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ligadas ao Movimento e
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escola, provocando o diálogo entre diferentes universos
culturais, no caso, o universo escolar e o universo
familiar. Dimensão que, necessariamente atravessa
todo trabalho educativo, em especial, os processos de
alfabetização, uma vez que possibilita circular entre
os sujeitos da escola, seus desejos, suas alegrias, sua
honra, seus habitus de classe, seus projetos de vida,
suas expectativas em relação à escolarização, enfim,
suas representações acerca da leitura e da escrita. A
pesquisa constatou, ainda, que a maioria das famílias
pesquisadas trouxe para a periferia urbana muitas de
suas referências e práticas culturais rurais, uma vez
que moravam na zona rural.
A partir dessa pesquisa, várias questões sobre
o mundo rural passaram a instigar-me. Voltei minhas
atenções para as crianças do Movimento Sem Terra
(MST), pela presença marcante desse movimento na
sociedade e pela convivência com educadores/as6,
que, de uma forma ou de outra, estabeleciam relações
com a Universidade onde trabalho, a UNIJUÍ. Nesse
sentido, foram frutíferas as contribuições dos Estudos
Culturais com referenciais que permitiram abrir novas
possibilidades de análise, problematizando questões
como identidades, discurso e cultura. Exercitei tais
possibilidades teóricas e metodológicas a partir de um
estudo sobre expressões culturais do MST7. Foram
analisadas produções culturais do Movimento8,
examinados alguns artefatos9 culturais utilizados em
práticas cotidianas nas quais participavam as crianças.
Constatei naquele estudo que a infância Sem
Terrinha – como é nomeada em prosa, verso, imagens
e melodias –��������������������������������������
���������������������������������������
constitui-se numa versão do infantil
produzida no interior de um movimento social, com
práticas culturais distintas. Uma identidade vai sendo

instituída no interior de uma rede de muitos discursos,
composta pela trama narrativa desse movimento
social. Assim, foi possível examinar o caráter
construído da identidade do sujeito infantil, como um
sujeito generificado, sexuado e com pertencimento
étnico e, sobretudo, de classe social no discurso do
MST. A identidade Sem Terrinha, não existe a priori;
ao contrário, é produzida por todas as estratégias
discursivas utilizadas do decorrer da árdua luta em
favor da Reforma Agrária. Uma identidade infantil
Sem Terra vai sendo constituída vagarosamente e
veiculada por inúmeros discursos presentes nos
textos culturais produzidos pelo MST, com as marcas
do tempo e do lugar em que foram produzidos.
Seguindo tal perspectiva teórica, aprofundei,
em meu trabalho de tese10, estudos sobre a educação
dos rurais: uma história de poder, de saberes e
de subjetivação. A tarefa investigativa central foi
mostrar como o campo da educação rural foi objeto
de minucioso esforço de governamento; para tanto,
realizei a análise de alguns textos pedagógicos
endereçados aos docentes rurais, entre as décadas
de 1950 e 1970, publicados na Revista do Ensino do
Rio Grande do Sul11 (RE), mais especificamente em
sua Seção Educação Rural12 e um manual didáticopedagógico denominado Escola Primária Rural13. Tais
textos destinavam-se a orientar, atualizar e informar
o magistério gaúcho.
Ao analisar a Revista e o manual didático
como artefato pedagógico, amplamente utilizado para
formação de professores, foi problematizado o modo
como os sujeitos escolares (docentes e estudantes) foram
posicionados como alguém que deveria transformarse conforme os interesses das políticas educacionais e
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magistério

e educação de adultos e
adolescentes.
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Trata-se do manual didáticopedagógico Escola Primária
Rural, de Ruth Ivoty da Silva.
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econômicas da época. A análise considerou as reflexões
pedagógicas, metodológicas e as propostas de trabalho
para a escola primária rural, mas, sobretudo as estratégias
utilizadas para ensinar a ensinar e fixar novas condutas
docentes e escolares, consideradas necessárias aos “novos
tempos vividos”. Ressalto que o material analisado
compõe aquilo que Popkewitz (2001) classifica como
um “amálgama das práticas discursivas” (p. 110) a regrar
e orientar a docência. Um texto cultural que funcionou
como veículo que, ao problematizar certas questões
como “o atraso do povo rural pobre”, desqualificando
a população que vivia no campo, também produziu
novas formas de ser, de fazer, de aprender, de lecionar,
de plantar e de consumir; portanto, inventou verdades
sobre um jeito de ser rural e, especialmente, sobre um
modo de ser professor/a e aluno/a rural, no período de
franca expansão da modernização do campo, diga-se de
passagem no período da chamada Revolução Verde.
Ao expor com o que venho me pre-ocupando
nos últimos anos, ressalto que a infância e docência
são elementos fundamentais do processo educativo,
não considero possível discutir a formação de
professores sem ter como referência a criança e o/a
educador/educadora, ambos sujeitos social, cultural
e historicamente situados em seu tempo. Talvez por
tais motivos, tenha sido convidada a colaborar com
o curso Pedagogia para os educadores do Campo no
Paraná, um honroso desafio que me deixou bastante
apreensiva em função do respeito que tenho com os
movimentos sociais do campo. Neste artigo, pretendo
problematizar tais questões a partir das narrativas
pessoais de educadores e educadoras, contando as
experiências vividas nos tempos de infância, e as
infâncias presentes nas escolas atualmente. Assim,
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tecemos e entrelaçamos vozes do/no cotidiano de vida
e trabalho, criando um espaço para estudar contando
histórias de homens e mulheres no período em que
foi desenvolvida a disciplina Infância e Educação
Infantil em julho de 2007.
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Em Exercícios de ser criança, de
Manoel de Barros; na Infância,
de Graciliano Ramos; em O
Ateneu, de Raul Pompéia; na
Língua Absolvida, de Elias
Canetti, etc.

Marcas e momentos de vida das
pessoas são registrados de diferentes
modos de produções de diversas áreas
do conhecimento. Tempos escolares
aparecem na literatura, lembranças
da infância e da adolescência estão
presentes em várias obras14, nas quais
as descobertas do mundo, da escola, da
casa e do imaginário são descritas com
detalhes. Ao recordar a trajetória de
vida, rememoramos nossas histórias,
muitas delas falando de um não-lugar do
ser criança, corroborando os discursos e
práticas instituídos pela escola.

Várias linguagens foram utilizadas como
elemento desencadeador de imagens, lembranças
e reflexões, que favoreceram o re-encontro com
as diferentes infâncias e as diversas condições da
criança brasileira. Em tais momentos, uma de nossas
preocupações foi permitir que refletissem sobre o
imaginário dos educadores(as) com relação aos sujeitos
infantis que cada um foi, rememorando a experiência
de infância vivida. Discutiram, também, sobre os
significados construídos sobre a docência, como se
tornaram professores e quais os espaços de formação
em suas vidas, por esta razão priorizamos o debate
em pequenos grupos a partir de narrativas pessoais,
pois a linguagem pode ser um elemento socializador
da memória (BOSI, 1994).
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O livro Exercícios de ser criança,
de Manoel de Barros, (1999)
nos traz de volta a infância
e nos faz pensar, através da
poesia, em deixar viver a
criança que está aprisionada
em cada aluno/a.
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Ao revisitar o passado, por meio do trabalho
com a memória, é possível realizar um exercício de
desconstrução de imagens instituídas socialmente em
relação à docência, como também é possível construir
outras possibilidades de realizá-la no presente. Autores
como Halbwachs, (1990) e Bosi (1994) nos ajudam
a compreender o processo pelo qual os sujeitos se
constituem membros de um grupo social específico.
A ênfase está no caráter social da memória e sua
importância para constituição tanto dos indivíduos,
quanto da coletividade na qual vivem. Halbwachs
sublinha que o ato de rememorar está enraizado no
movimento interpessoal das instituições sociais como a
família, a classe social, a escola e também a profissão.
Inicialmente, foram ativadas lembranças de
infância e de escola por meio de uma atividade que
privilegiou a memória individual a partir de questões
como: Que criança fui e que infância vivenciei? Como a
escola me transformou em aluno? Os relatos e o debate
nos pequenos grupos foram intensos e emocionados.
Ao socializarem as narrativas individuais buscou-se
clareza para entender que os processos de memorização
e rememoração são construídos socialmente
(HALBWACHS, 1990). Os sujeitos da pesquisa
rememoram sua infância, seus tempos de criança e de
escola a partir de experiências vivenciadas com pessoas
de sua convivência mais imediata, familiares, amigos,
vizinhos, e outras tantas pessoas que apóiam a luta pela
terra. Lembram que o convívio maior na escola foi com
colegas e professores.
Ao partilhar as lembranças, os pontos comuns
foram assinalados, muitas vozes se cruzaram e se
misturaram após assistirem filmes15 e documentários
sobre a infância16, ouvirem poesias17, apreciarem

réplicas de obra de arte, de modo muito especial a
série de Candido Portinari, brinquedos e brincadeiras
com acento para a vida rural. Escolhemos uma série
de fotografias de Sebastião Salgado, do livro Trabalho
e Terra, mostrando as desigualdades sociais. Outra
série de fotografias e poemas foram escolhidas do
livro O berço da desigualdade, escolhemos crianças
na escola, especialmente na escola rural.
Muitas fotografias foram trazidas pelos
participantes do curso, de suas vivências e batalhas
cotidianas. Além do que, todas as místicas organizadas
pelo grupo tiveram como foco a infância e as crianças
na luta pela terra, enfim, a vivência de tais dinâmicas
serviu para reativar a memória como elemento de
formação dos educadores. Assinalamos, a produtividade
das várias linguagens para o debate sobre a criança
e as culturas infantis, pois constitui-se uma fonte de
inspiração e um instrumento propício para formação do
educador, uma vez que lida com a experiência humana.
Nesse sentido, após intenso trabalho sobre a
memória, muitas das lembranças individuais como
criança Sem Terrinha foram relatadas, assinalando
que certos lugares ocupados em momentos específicos
de suas vidas emergem no entrecruzamento de uma
história que é construída coletivamente, é o caso de um
jovem educador, liderança no estado do Paraná que
com apenas 12 anos, tornou-se “auxiliar de monitor”
na alfabetização de jovens e adultos no acampamento,
por força da necessidade coletiva. Sua trajetória de vida
não é muito diferente das outras histórias contadas por
jovens homens e mulheres que viveram sua infância na
itinerância e organização de acampamentos, marchas
e ocupações e que buscam no Curso Pedagogia para
Educadores do Campo mais um espaço de formação.

201

18

No sentido que propõe Mario
Díaz

(1998).
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Tomaz Tadeu da. Liberdades
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a memória
dos educadores
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tempos de
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Relembram, que desde muito cedo, as crianças
ocupam lugares nas atividades dos diversos setores da
organização do acampamento, como o da educação,
por exemplo. Reconhecem um sentimento de
pertença construído ao acompanharem a luta pela
terra junto com suas famílias, são narrativas que
revelam os efeitos corporais e simbólicos da desigual
distribuição de oportunidades de viver na terra e dela
retirarem seu sustento. Relatam lembranças de uma
vida marcada também pelas trocas e convívio com
os adultos e velhos, uma socialização vivida entre
pessoas de diferentes credos, geração gênero, etnia,
mas unidas por laços solidários e marcas da pobreza
que os motivava a defender a reforma agrária.
Retomar suas lembranças de infância para este
grupo permitiu evocar uma heterogeneidade de vozes
que constituíram suas lembranças e fizeram com que
mergulhassem nas suas histórias de vida, na história da
Escola Itinerante e também do Movimento. Algumas
dessas narrativas foram problematizadas para mostrar
como as vozes dos educadores e educadoras são
habitadas18 por muitas outras vozes.
A reminiscência está na origem da
cadeia da tradição que transmite os
acontecimentos de geração em geração
[...] ela recria a rede que todas as histórias,
em última instância, constroem entre si
(BENJAMIN, 1992a, p. 44).

Walter Benjamin (1992) afirma que o novo não
é o vazio do movimento aleatório, não surge de gestos
sem vínculos com a nossa trajetória. Este novo tem
história, surge da tradição que é liberta pelo presente,
ou seja, da relação dialética que o presente acordado
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estabelece com os sonhos do passado. Nos pequenos
grupos, educadores rememoram um passado
individual, cada fato, lembrança foi ressignificada no
presente com a participação do outro. Ao rememorar
foram aos poucos compreendendo o contexto político,
social e cultural em que tais situações foram vividas,
assim retomam o passado com elementos do presente,
sendo sempre possível debater sobre valores, medos,
necessidades, desejos, sonhos e gostos de criança.
A sociologia da infância nos ajudou a
compreender a importância da construção social
da realidade das crianças, um debate necessário e
urgente aos cursos de formação de professores, ou
seja, problematizar os contextos sociais em que a vida
das crianças e suas subjetividades são influenciadas
por valores, estratégias de sobrevivência e de trabalho.
Assumir questões formuladas pelo campo social
nos ajudaria a escancarar o impacto das gritantes
desigualdades geralmente silenciado nos cursos
de formação e nas teorizações pedagógicas e ou
psicológicas acerca da infância.
O grupo viveu a possibilidade de tomar a
palavra e dizer de suas experiências de infância
dentro e fora da escola. Não há nada mais convincente
que adultos retomarem experiências vividas em sua
infância, reconhecendo como elas os constituíram em
modos de ser, pensar e valorar as coisas do mundo,
para debater com e contra os textos lidos sobre a
história da criança no Brasil e no mundo europeu. A
infância enquanto uma construção social e histórica,
passa assim a ser uma categoria entendida e balizada
por exemplos muito próximos. A forma como cada
estudante da Pedagogia do Campo se apropriou
da memória dos seus contextos de vida infantil,
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de acontecimentos familiares de maior ou menor
dificuldade ou relativos à luta pela terra foi explorado
no debate coletivo da turma. Tal espaço passou a ser
um lugar onde apontavam indícios de dominação,
opressão, disciplinamento, e exclusão social e escolar,
o qual serviu para refletir sobre qual pedagogia
desenvolvemos com a infância do campo hoje, como
podemos ao dar voz às crianças para diminuir a
distância entre a representação dominante na história
da infância e a realidade presente.
Quando narramos, compreendemos
como nos constituímos homens e
mulheres, alunos e alunas na escola,
na família, nos movimentos sociais,
enfim, na sociedade. Cito um exemplo
de uma educadora, mãe de quatro
filhos relembrando sua infância, cobra
do texto lido uma problematização
mais apurada com relação às questões
de gênero, etnia, geração... Ao debater
sobre um dos filmes assistidos expressa
sua expectativa, diz que esperava mais
da narrativa cinematográfica, pois ela
não abordou as questões relativas ao
massacre que as mulheres e as crianças
negras sofreram ao longo da história
brasileira. Essa mulher não deixa de
reconhecer que sua infância, a par das
tantas dificuldades, foi um período em
que brincou muito, teve sua oralidade e
musicalidade desenvolvida e incentivada
por familiares. Diz ter voado em sua
imaginação, pelos contos e o mundo da
fantasia.
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Nas falas19, o presente dialoga com o passado,
através das lembranças, fatos e situações. São figuras
familiares como tias, avós, parentes e, sobretudo
os pais/mães que povoam a imaginação infantil,
histórias, leituras, músicas, cheiros e gostos fazendo
pontes para reencontrar com o passado distante.
Desse modo, o tempo de ser criança é evidenciado
nas narrativas, no relembrar de como brincavam e
como viviam o tempo escolar, as amizades entre as

19

Optamos por não trazer as
falas dos sujeitos, uma vez
que não temos por escrito
o

consentimento

livre

e

esclarecido de cada um dos
participantes da turma, as
narrativas fizeram parte da
dinâmica de trabalho das aulas.

crianças e as relações com os adultos.

As lembranças dos adultos sobre seus primeiros
contatos com a escola foram variadas, carregadas de
alegrias, medos, angústias, inseguranças e grandes
expectativas. Que lembranças e imagens guarda uma
criança dos seus primeiros contatos com a escola?
Como a escola os transformou em alunos? Do que
lembram quando sentam para falar da escola de
seu tempo de criança? Muitas imagens marcantes
retornam de um passado distante, é o olhar do
presente que empresta sentido, pois são as condições
intelectuais, éticas, emocionais e afetivas do presente
que matizam o tom e as cores das lembranças, são
elas significadas pelos sujeitos.
A produção de significados, no sentido que
desenvolveu Stuart Hall, é aqui considerada. O
autor enfatiza o papel da linguagem enquanto uma
construção social (1997) e chama a atenção para a
centralidade da cultura. Assim, seria possível afirmar
que toda prática social tem um caráter discursivo, daí
a importância de compreender práticas, experiências
e proposições de aprendizagem vivenciadas em sua
dimensão cultural.

C

omo a escola
nos transformou
em alunos?
Lembranças da
escola...
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Nas narrativas dos adultos, estão lembranças
de crianças com vontade de ir para e estar na escola,
pois acompanhavam irmãos e vizinhos frequentando
a sala de aula, isso era motivo de ânimo e curiosidade.
Reafirmam as boas e agradáveis lembranças, pois
dizem ter sido um espaço de descobertas, de boas
relações de amizade e de convívio com professores e
colegas. Lembram com saudade um tempo de receber
carinho, atenção e aconchego. Fazem distinção à escola
do campo, contando que nela havia melhor acolhida do
que na escola da cidade. “Lá havia muitos preconceitos
com as crianças da roça”. As marcas corporais as
faziam sentir o peso da diferença diante de outras
crianças com melhores condições de vida, sua pobreza
estava presente nas roupas, no cheiro de fumaça e no
barro vermelho que traziam nos pés e mãos. Relatam
que na cidade, muitas vezes, sofriam discriminação,
pois não compreendiam o processo organizativo do
movimento social que batalhava pela terra. Enquanto
não construíam a escola do acampamento era comum
encontrarem dificuldades de matrícula, adaptação
e convivência com outra realidade, outro método de
organizar o ensino e aprendizagem.
Assinalam bons momentos vivenciados nas
escolas dos acampamentos, na qual recebiam “um
tratamento mais respeitoso para nossa condição de
Sem Terra”. Gostavam da escola do campo, apesar de
na época haver forte preocupação com a transmissão do
conhecimento, reduzida escolaridade dos educadores
e menor atenção para com a criança que aos poucos
era transformada em aluno. Relembram o processo
de construção da Escola Itinerante, sua especificidade
e as necessidades emergentes, pois, inicialmente, as
escolas no/do acampamento em seu formato curricular
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era de uma escola e multisseriada. Reconhecem o
avanço que houve desde sua criação, pois muitas eram as
preocupações com as práticas disciplinadoras, a avaliação que assustava e o rigor dos professores. Relembram
que como consequência, surgiam medos, represálias,
castigos e as exigências dos adultos tanto na escola,
como no meio familiar. O esforço da comunidade sem
terra, famílias e professores foi no sentido de construir
“uma escola diferente”, constituem o setor da Educação e
inicia o processo de construção da Escola Itinerante.
Ao rememorar tempos de infância criticam
o controle das atividades livres pelos adultos.
Rememoram a forma como viviam o dia a dia de
criança e discutiam a definição do tempo e dos espaços
infantis, problematizando o que hoje entendem como
fortes relações de poder sobre as crianças. Reconhecem
que tiveram pouco tempo e espaço para brincadeiras,
pois precisavam dedicar-se às tarefas domésticas,
por esta razão na escola procuravam recuperar o
tempo de trabalho, todo o momento era aproveitado
ao máximo, tentavam subverter a ordem vigente e
brincar o tempo todo, com qualquer coisa. Criavam
os seus brinquedos com gravetos, galhos, palha de
milho e coisas da natureza, restos do nada eram
aproveitados para brincar, tentando ficar longe do
controle dos adultos.
Denunciam uma infância sofrida, mas admitem
que em muitos momentos foram felizes, criativos,
brincalhões, e contam ter assumido lugares de muita
responsabilidade acompanhando os adultos nas frentes
de conflito mais árduas e difíceis. Com argumentos do
presente, explicam o contexto social em que viveram
a infância e a escolarização, justificando um tempo de
escola que dava pouca atenção à condição de ser criança.
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Assinalam as relações de poder entre adultos e crianças
e relatam que aos poucos o Movimento foi entendendo
melhor a criança e foi no coletivo construindo outras
práticas que permitiram a participação infantil, com a
definição de tempos aula, tempo comunidade, tempo
trabalho, tempo lazer....
Percebem que rememorar sua infância, sua
condição de criança/aluno, oferece possibilidades
para refletir e enriquecer a percepção da infância
presente em suas práticas docentes atuais. Trazem para
o debate a questão da participação da criança como um
direito e com um princípio educativo cada vez mais
forte no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra. Reconhecem que houve avanço no sentido de
legitimar os saberes acumulados pelas crianças, o
trabalho a partir de suas próprias memórias infantis,
permitindo-lhes ressaltar o valor dos saberes infantis,
a importância dos espaços lúdicos, da fantasia, das
amizades e da afetividade, sublinham a necessidade
da participação das crianças para redimensionar os
currículos escolares.
Tratando-se de um espaço de formação docente,
pode-se afirmar uma influência forte do “passado” nas
narrativas, rememorar tempos de infância, poderia ser
produtivo para as práticas do presente. Poderíamos
interrogar nossas práticas docentes, se as experiências
vivenciadas durante a infância projetam-se nas relações
com as crianças hoje? Talvez fosse interessante e
produtivo rememorar e explicitar aquilo que marcou
nossa infância. Quem sabe seríamos mais sensíveis
para com nossas crianças?
Manoel de Barros nos ajuda a entender as
narrativas dos educadores quando a imaginação os
arrebatava, como na poesia O menino que carregava
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água na peneira ou A menina avoada. Apesar de
todo o sofrimento vivido pelas crianças nas andanças
pelos acampamentos, do medo dos jagunços e da
polícia, dos sustos dos temporais, do frio e do calor
embaixo de lonas pretas, elas brincavam, sonhavam,
frequentavam e na maioria dos casos gostavam da
escola. Tanto gostavam que se tornaram educadores,
nas memórias de infância e de escola estão
entrelaçadas temporalidades da infância, do início de
sua juventude, da idade adulta.
Ocupavam lugares de responsabilidade no
coletivo, vivenciando experiências que acabaram
definindo seu fazer futuro, ser educador ou educadora.
Ensinar jovens e adultos parece ter sido a primeira
experiência como aprendiz da docência para a grande
maioria da turma, especialmente nos acampamentos
do MST. Walter Benjamin escreve que:
O narrador vai colher aquilo que narra
à experiência, seja própria ou relatada. E
transforma-a por vezes em experiência,
daqueles que ouvem sua história
(BENJAMIN, 1992, p. 32).

Ainda criança, muitos estudantes começaram o
trabalho de auxiliar de monitor no setor da educação.
O lugar e a experiência de aluno têm origem e revelase nos tempos e espaços de sua formação vida como
educadores e educadoras hoje, todos muito jovens,
atuam em frentes de luta e liderança.
A categoria da experiência fornece elementos
para compreender melhor a trajetória de vida.
E.P.Thompson foi o historiador contemporâneo que
utilizou esta categoria na investigação da formação da
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classe operária na Inglaterra. A partir do conceito de
experiência redimensiona o conflito social presente
nas sociedades capitalistas. O pesquisador mostra que
a classe operária não existe como objeto dado, estando
inserida no seu próprio fazer. Na obra A Formação da
Classe Operária, a experiência é analisada, esse fazer,
no qual a dimensão de classe é construída. Diz que
esse fazer não pode ser visto apenas no campo dos
movimentos políticos, partidários sindicais, mas no
movimento mais amplo, que é o movimento social
(THOMPSON, 1987). Acredito que pela categoria
experiência podemos compreender o processo de
produção de cultura, de sujeito e de conhecimento
na situação em que vivem os educadores Sem Terra.
Concordamos com o autor, na afirmação de que as
pessoas que passam por determinadas experiências se
refazem. As experiências sociais forjadas no passado,
como a dominação, a opressão, a submissão e a
negação de direitos, vão sendo retomadas e invadem
o nível simbólico das relações sociais.

E

ducadores
e educadoras,
uma identidade
construída
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Os educadores e educadoras ao trabalharem com
a memória, contando experiências e acontecimentos
importantes de suas vidas, colocaram-se como sujeitos
de sua formação. Maria da Conceição Moita em sua
pesquisa mostra como ninguém se forma no vazio,
um processo de formação supõe trocas, experiências,
interações sociais aprendizagens, muitas interações.
Seriam processos de formação que constituiriam a
identidade de uma pessoa, que se forma, transforma-se
em interações (1995, p. 112). Assumir a construção de
si como um processo, é importante para compreender
como cada pessoa se constituiu buscando relações

entre as pluralidades que atravessam a vida de uma
pessoa (p. 114). Um percurso de vida é um percurso
de formação (idem). O conceito utilizado por
Dominicé (1988) de formação como processo, um
desenrolar complexo, um conjunto em movimento,
uma globalidade própria à vida da pessoa.
Os educadores têm sua identidade profissional
constituída no interior de um movimento social,
percebe-se em seus relatos como se tornam
professores, com certeza, não foi apenas por desejo
individual, mas a partir das necessidades cotidianas
impostas pela urgência de situações. Suas narrativas
são profundamente entrelaçadas com a vida cotidiana
do Movimento em luta pela terra, pois vivem tempos
coletivos, em espaços que não são vividos apenas
discutindo as questões educacionais, porque a escola
faz parte da dinâmica do acampamento, é apenas
um dos muitos setores que compõem a organização
do seu dia a dia desse coletivo. Não são poucos os
momentos de encontros, enfrentamentos políticos
contra a polícia, o latifundiário, a repressão, o debate
pela sobrevivência das crianças, e também dos
adultos. Tais experiências fortalecem a construção de
uma identidade coletiva tanto em relação ao ato de
ensinar, quanto às outras questões do acampamento e
da vida da coletividade.
A vida no acampamento, a convivência dia e
noite, constroem as identidades coletivas, uma vez
que os educadores moram no acampamento. Dividem
não apenas os problemas escolares, mas também
a comida, os remédios, as lonas para se abrigar e
os colchões para dormir. Agrupam-se em famílias
formando os Núcleos de Base com 10,12 famílias,
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constituem-se em coletivos dos quais os educadores
fazem parte. Discutem preocupações, indignações,
alternativas, combinam estratégias de enfrentamento,
negociam avanços e retiradas com a justiça, fazem
parte das frentes de conflito. Tecem vivências comuns,
fazem planos para o futuro, trocam esperanças e
acalmam-se uns aos outros em horas de dificuldades
e confronto, sonham com a terra conquistada,
porque os educadores são também Sem Terra.
Cantam e organizam momentos culturais, vivem em
coletividade socializando dificuldades e perspectivas
de vida decente também para os docentes, nesses
momentos reconhecem-se e alimentam-se como
grupo, nas vivências que constituem identidades
sociais, coletivas.
Em nosso estudo assumimos uma concepção
mais aberta das identidades, elas são múltiplas e
transformam-se, buscamos compreender a partir
das narrativas como as diferentes instituições e as
práticas educativas foram e são atravessadas por
marcadores identitários. Para o grupo pesquisado
as questões de classe social são mais visíveis e vêm
à tona nas narrativas pessoais, canções, cursos de
formação e nas produções didáticas desde o início
da luta pela terra, uma vez que são camponeses sem
terra. Questões de gênero e geracionais também estão
presentes no cotidiano, nas políticas de formação e
nas produções culturais do Movimento, poderíamos
afirmar que são praticamente inseparáveis. Assim,
fazem parte do conteúdo da formação docente, são
valores e posicionamento vivenciados cotidianamente
por homens, mulheres, haja visto que as crianças
acompanham seus familiares nos cursos de formação.
A Ciranda Infantil montada no espaço em que
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acontece o curso de pedagogia é um exemplo, havia
inúmeros meninos e meninas acompanhando suas
mães no período em que aconteciam as aulas.
As identidades são “movediças”, é também um
“trabalho”: os sujeitos as constroem em suas relações
e contrastes, em suas experiências e temporalidades
como afirma Dubet (1994). O autor assinala que
as identidades sociais se produzem nas redes de
sociabilidade em que os atores sociais se localizam e
se posicionam como sujeitos coletivos. Os educadores
e educadoras do Campo em seus processo de batalha
pela terra, interagem com outros sujeitos em redes
de solidariedade, seriam os cenários das interações
sociais, que refere o sociólogo. Tempos e espaços de
convivência humana, nos quais se fazem, desfazem e
refazem as noções, representações e sentimentos de
pertencimento e de não pertencimento, de semelhança
e de diferença, de proximidade e de distância, do “nós” e
do “eles”, mediante posicionamentos e relacionamentos
sociais, contrastividade e experiência de coletividade
e grupos (DUBET p. 40). As narrativas demonstram
que tanto nos espaços educativos da escola, quanto do
movimento social tal trabalho identitário acontece.
Em se tratando da identidade docente, Nóvoa
(1995, p. 116), assinala que ela vai sendo desenhada
nos percursos vividos, ou seja, vai sendo produzida nas
tramas tecidas entre o universo sociocultural e o espaço
profissional. Percebemos nas narrativas que a docência
e, de modo especial a militância foi constituindo o
educador a educadora, em cada uma das trajetórias
houve uma aposta pessoal e coletiva, o autor ajuda a
entender o “estar em formação” implicando sempre num
investimento livre e criativo. Nóvoa (1995) enfatiza que
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o processo de construção de uma identidade profissional
não é estranho à função social da profissão, à cultura do
grupo de pertença e ao contexto sócio-político-cultural
em que vivem as professoras. Essa identidade vai se
desenhando a partir de contribuições das interações
estabelecidas entre o universo profissional e outros
universos socioculturais.
A escuta sensível possibilitou evidenciar o
modo como cada pessoa colocou-se a serviço do
Movimento, mobilizando seus conhecimentos,
princípios éticos, políticos, sociais, enfim, sua
vontade política de transformar a sociedade e ser
coerente com seus sonhos e utopias. Cristiane Josso
nos ajuda a compreender tal questão, ressaltando
as potencialidades do diálogo entre o individual
e o sociocultural. Uma história de vida é capaz
de evidenciar o quanto uma pessoa, fez, valorou,
mobilizou, se esforçou para dar forma à sua identidade
profissional em diálogo com os seus contextos, com
seu grupo de pertença.
Ao dar voz aos estudantes, percebemos que em
nenhum momento nomeiam-se como profissionais da
educação, denominam-se educadores bem no sentido
freiriano do termo. Ivor F. Goodson ressalta que as
experiências de vida e o ambiente sociocultural são
ingredientes-chave da pessoa que somos. Pondera que
“a origem sociocultural é um ingrediente importante
na dinâmica da prática profissional” (1995, p. 72).
Antônio Nóvoa20 defende o resgate do
saber que emerge de experiências pedagógicas
dos professores, traçando, nas histórias de vida,
momentos significativos de percursos pessoais e
profissionais como condição para o reconhecimento
e a apropriação dos saberes de que são portadores. O

pesquisador chama a atenção para a necessidade da
profissão docente se dizer e se contar (p. 10).
É que ser professor obriga as opções
constantes, em que se cruzam a nossa
maneira de ser com a nossa maneira
de ensinar, e que desvendam na nossa
maneira de ensinar a nossa maneira de
ser (p. 10).
As concepções sobre as práticas docentes
não se formam a partir do momento em
que os alunos e professores entram em
contato com as teorias pedagógicas, mas
encontram-se enraizadas em contextos
e histórias individuais que antecedem,
até mesmo, a entrada deles na escola,
estendendo-se a partir daí por todo o
percurso de vida escolar e profissional
(CATANI, 1997, p. 34).

A

escola
...um dos espaços
de formação

Estamos considerando as escolas e seus
currículos como territórios de produção, circulação
e consolidação de significados, por este motivo
defendemos a escuta de vozes tanto dos professores,
quanto dos alunos, enquanto sujeitos da história.
As relações cotidianas existentes trazem diferentes
experiências e expectativas, revelando, através das
várias linguagens, esperanças, necessidades e desejos
diversos, enfim, representações múltiplas. São
grupos sociais com pessoas que vivem em condições
materiais e práticas sociais específicas, possuindo,
portanto, diferentes representações sobre a infância, a
escola e a própria luta pela Reforma Agrária.
É este universo que é possível rememorar,
trazendo à tona imagens e significações, pois estamos
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eferências

significando a ação pedagógica como prática social e
cultural. Mclaren (1977), ao analisar a dinâmica que
constitui a vida escolar, defende a idéia da escola como
um sistema cultural e argumenta em favor do estudo
da cultura e de seus atores sociais. Enquanto campo
cultural, segundo o autor, a escola tem um sistema
ritual com concepções, visões de mundo, formas
de resistir, interagir, festejar, manifestar alegrias e
desejos, agrados e desagrados. Giroux e Mclaren21
sintetizam a possibilidade de uma nova concepção de
pedagogia definida em termos culturais, conclamando
leitores(as) à construção de um espaço pedagógico
híbrido, em que estudantes e professores(as) possam
narrar suas múltiplas identidades, mesmo sem a
permissão do colonizador.
Isto posto, defendemos a idéia que sejam criados
espaços para que as diferentes falas expressem a vida
cotidiana e dialoguem com as vozes de outros autores,
de outras terras e de outras culturas. Espaços narrativos
ainda estão por serem garantidos nas escolas e na
universidade. Ao criar esses espaços, o sujeito fala de
si, de suas experiências, seu trabalho, seus hábitos, seu
lazer, seus costumes, seus desejos, suas concepções, suas
histórias vividas, suas representações.
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