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NOVE ESCOLAS ITINERANTES NO 

PARANÁ

Zumbi dos Palmares (Cascavel), Sementes do Amanhã (Matelândia), 

Paulo Freire (Paula Freitas), Caminhos do Saber (Ortigueira), Maria 

Aparecida Rosignol Franciosi (Londrina), Valmir Motta de Oliveira 

(Jacarezinho), Carlos Marighella (Guairaçá), Construtores do Futuro 

(Rio Branco do Ivaí) e Herdeiros da Luta de Porecatu (Porecatu) 

1006 educandos

da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e  Médio, 

em 2012. 









O trabalho com os ‘temas geradores’ proposto por 
Paulo Freire

• Documentos de referência: Dossiê MST Escola e 
Relatórios anuais das Escolas Itinerantes (2005 a 
2011)

• Alguns temas  trabalhados: uso de agrotóxicos e 
seus malefícios, organicidade da escola, questões 
ambientais (dengue, lixo, água), agroecologia, 
agricultura familiar, higiene, sexualidade, 
qualidade de vida, sementes e outros referentes 
a tensões do processo de luta



• escolas do Movimento são menos freireanas do 
que se diz 

• transposição da proposta metodológica de Paulo 
Freire para a educação escolar trouxe alguns 
problemas: muitas experiências partem da parte 
e nela ficam, ou seja, não contribuem 
efetivamente para a compreensão da realidade; 
nem sempre os temas escolhidos representam 
questões significativas da realidade; em geral há 
uma desarticulação entre os temas e desses com 
os conteúdos das disciplinas.



A busca pela referência soviética

• busca experiência soviética - final dos anos 1980; 
Pistrak trazia a ideia de que a escola e a vida estavam 
interligadas, discutia auto-organização dos estudantes 
e o trabalho. 

• Não havia materiais suficientes para estudar o autor; 
anos 1980 Freitas estudava Pistrak; 1995 foi pesquisá-
lo na Rússia

• Freitas conheceu Roseli
• 2009 Expressão Popular publicou Escola Comuna
• 2010 a 2012  - Freitas e Roseli assessoraram equipe do 

Paraná para construir proposta dos Complexos de 
Estudo





NÍVEIS E FASES
Nível I - Sistema
Fase 1 _ levantamentos e formulações 
• Inventários (materialidade) – lutas, formas de organização dentro e fora do acampamento/assentamento, forma 

de organização da escola, vida/trabalho;  cinco escolas fizeram (Zumbi dos Palmares – Acampamento 1º de Agosto 
– Cascavel; Construtores do Futuro – Acamp.1º de Setembro – Rio Branco do Ivaí; Caminhos do Saber –
Acampamento Maila Sabrina – Ortigueira;  Carlos Mariguella – Acamp.Elias Gonçalves de Meura - Planaltina do 
Paraná; Valmir Mota – Acamp. Valmir Mota – Jacarezinho e Col.Est. Iraci Salete Strozak – Ass. Marcos Freire – Rio 
Bonito do Iguaçu)

• Construção da coluna da vida
• Definição da matriz formativa; discussões sobre forma escola (organização)
• Organização das Tabelas de conteúdos (dificuldades, rupturas, concepções, ponto de partida DCE Do Paraná, 

diferenças nos níveis de exigências, não continuidade da equipe)
• Elaboração dos objetivos de ensino e formativos (pré requisitos e êxitos)

Fase 2 – análises
Relação entre conteúdos e  porções da realidade, depois entre objetivos e porções da realidade (registro dos conteúdos 

vinculados aos objetivos). Muitas relações, depois máximo duas relações; justificativas das relações.

Fase 3 – sínteses e sistematização
Avaliação coletiva das conexões feitas, reorganização e identificação de possíveis complexos. Construção da versão 

preliminar do documento.

(Hoje: momento de tomada de decisões sobre implementação: quantas e quais escolas; equipe de acompanhamento; 
orçamento....)

Nível II  - Coletivo escolar
Nível III - Preparação do magistério



COMPLEXO DE ESTUDO

BASES DAS

CIÊNCIAS E ARTES

CONTEÚDOS, OBJETIVOS 

DE ENSINO E ÊXITOS

ORGANIZAÇÃO 

COLETIVA

COM AUTO

ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTUDANTES

PLANO 

DE

ESTUDOS

Matrizes 

Pedagógicas
(organizadoras do 

Ambiente Educativo)

Trabalho
(Método geral – relação 

com a vida – teoria e 

prática)

Tempos 

Educativos

MEIO EDUCATIVO - ATUALIDADE

ASPECTOS 

DA REALIDADE
(seleção desde os
inventários)

TRABALHO SOCIALMENTE 
NECESSÁRIO
(desde as matrizes pedagógicas)

FONTES EDUCATIVAS

MÉTODOS E TEMPOS 

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS 

FORMATIVOS 

E ÊXITOS

OBJETIVOS
DE EDUCAÇÃO

CONCEPÇÃO
DE EDUCAÇÃO



Porções da realidade/categorias da prática presentes em cada complexo

6º. Ano

1º. Semestre

A luta pela Reforma Agrária;

Produção de alimentos;

As formas de organização coletiva dentro e fora da 

escola

A cultura camponesa

2º. Semestre

A luta pela Reforma Agrária;

Manejo dos ecossistemas;

Autosserviço;

As formas de organização coletiva dentro e fora da 

escola

8º. Ano

1º. Semestre

Luta pela Reforma Agrária

Manejo do agroecossistema

Formas de organização do acampamento e escola

2º. Semestre

Luta pela Reforma Agrária

Agroindústria

Formas de organização do acampamento e da escola  

7º. Ano

1º. Semestre

Luta pela Reforma Agrária

Criação de animais

Agroindústria

Organização do Acampamento/Assentamento e na escola

2º. Semestre

Luta pela Reforma Agrária

Produção de alimentos

Organização no acampamento e assentamento e na 

escola 

9º. Ano

1º. Semestre

Luta pela Reforma Agrária

Beneficiamento e processamento da produção

Agronegócio (monocultura e empresas cooperativas ou 

outras)

Organização coletiva dentro e fora da escola 

(acampamento ou assentamento)

2º. Semestre

Luta pela Reforma Agrária

Vendas/comercialização de produtos

Organização coletiva dentro e fora da escola 

(acampamento ou assentamento)



.


