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- Professora, o que é erosão?
É ação das águas e dos ventos sobre o solo, sobre as rochas
- Professora, onde tem erosão?
- ....mostra imagens de erosões
- Professora, onde tem erosão aqui perto?
- ... Leva e mostra
- Professora, quem causa erosão?
- O próprio ser humano.
- Ah! Então não é só a ação das águas e dos ventos...
- Professora, qual ser humano causa erosão?
- O agricultor que não sabe cuidar do solo quando planta...
- E quem mais?
- ....?
- Como a gente resolve esse problema?
- ....
- Por que esse problema precisa ser resolvido?
- ........
- Quem ganha com a resolução desse problema?
- .,.......
- Qual a relação que existe entre erosão e modernização conservadora da
agricultura?
- .......
- A terra é um meio de produção no modo de produção capitalista,
portanto, se destruirmos esse meio de produção e se substituirmos o
trabalho vivo pelo trabalho morto, como produzimos mais valia?
- ....
-

Qual área do conhecimento do currículo escolar que pode responder....?

CONCEITO DE CURRÍCULO EM PERMANENTE
(RE)CONSTRUÇÃO
O contexto explicita questões importantes do currículo, pois,
vivemos:
- A fragmentação do conhecimento, portanto, da própria
possibilidade de compreender a realidade na perspectiva
de totalidade; (e até de posições pós-modernas que
pregam a impossibilidade de conhecer ou que propõem
substituir o ‘entendimento’ pela ‘interpretação’);
- processo de padronização e oficialismo do currículo;
- descontextualização, portanto, distanciamento da
realidade;
- Uma aparente neutralidade do currículo, portanto,
possibilidade de educar sem descomprometer-se, sem
posicionar-se

Currículo implica em opção por:
-

um determinado projeto social;
Uma perspectiva de formação humana;
Uma concepção de desenvolvimento e aprendizagem;
Um método de investigação da realidade;
Uma concepção de conhecimento

Assumir determinada teoria tem implicações práticas;
Não podemos e nem devemos, ao construir uma
proposta curricular, descuidar-nos nem da teoria, nem
da prática, ou seja, precisamos nos preocupar com a
práxis

Como nos apropriamos do conhecimento

Síncrese

→

análise

→

síntese

mediação pelo pensamento
concreto pensado
abstração
a realidade só se torna
internalização
concreta para o pensamento
quando são explicitadas
suas múltiplas determinações

Totalidade: relações entre singular, particular, universal
As sínteses são sempre provisórias
Isso acontece por aproximações sucessivas

-

-

Trajetória do currículo no Paraná
Final da ditadura – Currículo Básico (pedagogia
histórico-crítica e marxismo); MST – adoção
temas geradores (Paulo Freire), mas estudos
Pistrak
Anos 1990 – adesão ao programa neoliberal do
governo federal – adoção dos PCN/RCN; MST
continuou discussões a partir de Paulo Freire
2004 – 2009 – Construção das Diretrizes
Curriculares do Paraná (marxismo e pósmodernismo)
2010 – MST inicia elaboração de proposta própria
para escolas itinerantes – retomada de Pistrak.
Ampliação dos estudos com Shulgin

CAMINHO PERCORRIDO
PARA ELABORAR A
PROPOSTA

Quem participou....
- Educadores e coordenadores das escolas
itinerantes
- Coordenação do Coletivo Estadual de
Educação do PR
- Assessores/Coordenadores: Freitas e Roseli
- Especialistas das disciplinas e pedagogos (de
escolas de Educação Básica e de
Universidades)

• Em 2009 – elaboração de cadernos (registro das experiências das
escolas e a publicação de artigos de pesquisadores que tratavam de
discussões sobre o MST;orientações pedagógicas aos educadores da
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental)
• QUINTO CADERNO - orientações pedagógicas para os educadores
dos anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.
Quando o trabalho foi iniciado algumas questões vieram à tona,
especialmente no que se referia aos temas geradores. O trabalho
com a produção desse caderno foi suspenso e iniciou-se uma
grande discussão sobre os pressupostos da proposta pedagógica
•
•
•
•
•

2 encontros em 2010
4 encontros em 2011
5 encontros em 2012
5 encontros em 2013
1 em 2014

a) A ciência é produzida historicamente, ou seja, os conhecimentos foram produzidos

de diferentes maneiras, por diferentes seres humanos, para atender a diferentes
necessidades criadas nas relações que esses sujeitos estabeleceram entre si e com
a natureza;
b) Não há neutralidade no uso que se faz da ciência. Muitos conhecimentos foram
produzidos e servem a interesses políticos, econômicos, sociais de diferentes grupos
e classes, beneficiando ou prejudicando esse ou aquele grupo ou classe social;
c) A produção científica não está disponível a todos, apesar de ser propriedade da
humanidade. Muitos produziram conhecimento científico, mas ele não é
disponibilizado da mesma forma a todas as pessoas. Em geral, na sociedade
capitalista, ele virou mercadoria e é adquirido, comprado como tal;

d) A apropriação dos conteúdos científicos deve contribuir para compreender a
realidade que nos cerca e intervir nela. Apesar de compreendermos isso, também
percebemos que são muitos os mecanismos utilizados para que não haja a
apropriação desses conteúdos, especialmente, pelas classes mais pobres, mais
exploradas. A não apropriação contribui para que se intensifique o processo de
alienação dos sujeitos e, consequentemente de submissão. Não que a aquisição
desses conhecimentos, por si só seja a solução das relações de dominação de uns
sobre outros, mas é sim um instrumento importante para a superação dessas
relações.

Necessitamos dos conhecimentos da área de Linguagens e Códigos para ler, interpretar e
sistematizar diferentes gêneros textuais e da área da Ciências Humanas para
contextualizar historicamente os conhecimentos produzidos na área e compreender seus
determinantes sociais, políticos, econômicos e outros.
A área de Ciências da Natureza - objetivo analisar e compreender a natureza em sua
complexidade, percebendo as relações entre os elementos que a compõem,
especialmente o ser humano, e entendê-lo como produto produtor do que produz; analisar
e perceber as consequências dos avanços técnico-científicos para a vida, avaliando
alternativas que garantam a preservação da mesma
a) a Biologia nos ajuda a compreender a vida por meio da análise da organização dos seres
vivos, dos mecanismos biológicos, da diversidade e da manipulação genética (PARANÁ,
2008a);
b) a Química nos ajuda a compreender os fenômenos químicos e, portanto, algumas
dinâmicas do mundo para mudar nossa atitude em relação a ele, especialmente, por meio
do estudo de conteúdos relacionados à matéria e sua natureza, biogeoquímica e química
sintética (PARANÁ, 2008b), buscando conhecer as transformações, propriedades e
composições das substâncias e materiais; (PARANÁ, 2008b)
c) a Física contribui para entendermos o movimento (gravidade,impulso...), a termodinâmica
(temperatura, energia, calor, trabalho...) e o eletromagnetismo (eletricidade, magnetismo,
efeito fotoelétrico...) presentes na natureza, na vida diária das pessoas; (PARANÁ, 2008c)
d) a Matemática nos ensina a lidar com quantidades, com grandezas, com medidas, espaço e
informações e suas representações também presentes nas atividades realizadas pelo ser
humano. (PARANÁ, 2008d)

Preocupações iniciais
• Retomar as questões dos conteúdos necessários
em cada ano escolar
• Estabelecer a relação destes com a vida, partindo
da especificidade do entorno das escolas

• Fortalecer a auto-organização dos estudantes

Essa organização do programa de ensino em
Complexos estava vinculada a quatro
elementos bastante relevantes:
-

o enfoque marxista
o ensino pelo e para o trabalho
a ligação com a atualidade
auto-organização dos estudantes.

NÍVEIS E FASES

Nível I - Sistema
Fase 1 _ levantamentos e formulações
• Inventários (materialidade)
• 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 do documento.

Nível II - Coletivo escolar
Nível III - Preparação do magistério

CONCEPÇÃO
DE EDUCAÇÃO

COMPLEXO DE ESTUDO

PLANO
DE
ESTUDOS

BASES DAS
CIÊNCIAS E ARTES
CONTEÚDOS, OBJETIVOS
DE ENSINO E ÊXITOS

Matrizes
Pedagógicas
(organizadoras do
Ambiente Educativo)

Tempos
Educativos

OBJETIVOS
FORMATIVOS
E ÊXITOS

MÉTODOS E TEMPOS
ESPECÍFICOS

Trabalho
(Método geral – relação
com a vida – teoria e
prática)

OBJETIVOS
DE EDUCAÇÃO

ASPECTOS
DA REALIDADE
ORGANIZAÇÃO
COLETIVA
COM AUTO
ORGANIZAÇÃO DOS
ESTUDANTES

(seleção desde os
inventários)

TRABALHO SOCIALMENTE
NECESSÁRIO
(desde as matrizes pedagógicas)

FONTES EDUCATIVAS

MEIO EDUCATIVO - ATUALIDADE

Estrutura do complexo
O complexo é uma unidade curricular do plano de estudos, multifacetada
É o palco de uma exercitação teórico-prática
O complexo tem uma prática social real embutida
A unidade complexo reúne, sempre, em uma mesma propositura, o trabalho
material como método geral (ora como ligação com o trabalho produtivo,
ora como prática social mais ampla – mas sempre como trabalho
socialmente útil), as bases das ciências e das artes (classicamente
denominadas de conteúdos de ensino, ou o conhecimento historicamente
acumulado pela humanidade passível de ser abordado naquela série e
idade da criança, na forma de conteúdos e objetivos de ensino), os
processos de desenvolvimento da auto-organização inseridos em seus
objetivos formativos, bem como os métodos específicos de domínio das
disciplinas envolvidas no complexo, as quais fazem uso de inúmeras fontes
educativas do meio onde vive o estudante

DOCUMENTO DO PLANO DE ESTUDOS
PARTES:
INTRODUÇÃO
CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE MATRIZ FORMATIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A FORMA ESCOLAR
DETALHAMENTO DO PLANO DE ESTUDOS
Apresentação da proposta dos anos por semestre:
Objetivos formativos
Complexo 1 (descrição da porção da realidade/categoria da
prática; de cada disciplina vinculada: justificativa, objetivos
de ensino, conteúdos, pré-requisitos e êxitos; orientações
metodológicas gerais)
Complexo 2....
Complexo 3....até quantos foram construídos

Concepção de educação que dá sustentação à proposta
Educação é pensada no plano da formação humana e não
apenas da instrução ou mesmo do acesso ao conjunto
da produção cultural de uma sociedade. Educação é,
em síntese, um processo intencional de busca do
desenvolvimento multilateral do ser humano, que
reúne capacidades para atividades tanto manuais
como intelectuais, que trabalha diferentes dimensões
que permitem o cultivo de uma personalidade mais
completa e coerente. Processo intencional quer dizer
que é planejado e organizado objetivamente, e em
nossa perspectiva, por coletivos, em uma direção
determinada, com objetivos explícitos.

Matrizes
1.

2.
3.
4.

5.

Escola e vida – relação materializada pelo trabalho pedagógico com
diferentes matrizes formadoras
Escola e matriz formativa do trabalho (em sentido geral e da luta para
converter todos os seres humanos em trabalhadores, superando as
formas alienadas de trabalho) – relação teoria-prática; inserção em
diferentes formas de trabalho socialmente útil; trabalho e organização
coletiva; práticas agroecológicas; estudo científico do trabalho....
Escola e matriz formativa da luta social (convicção de que nada é
impossível de mudar; projetar o futuro ; estudo científico; participação e
organização....)
Escola e matriz da organização coletiva (gestão coletiva da escola;
organização coletiva do trabalho; auto-organização dos estudantes;
estudo científico...)
Escola e Matriz Formativa da Cultura (memória coletiva; enraizamento
crítico e na recriação do modo de vida camponês; planejar situações que
desenvolvam valores, postura, hábitos; apropriação das bases das
ciências e das artes; desenvolvimento da educação artística e
desenvolvimento corporal saudável)
Escola e Matriz Formativa da História (relação entre memória e história;
análise do movimento da realidade; postura diante das contradições e
dos conflitos, transformação como perspectiva; tratar a história como
uma ciência de estudo fundamental...)

TEMPOS EDUCATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo Abertura
Tempo Trabalho.
Tempo Leitura
Tempo Reflexão Escrita
Tempo Cultura.
Tempo Aula
Tempo de Estudo
Tempo oficina
Tempo Notícia
Tempo de Estudo Independente Orientado
OBS. A duração dos tempos educativos é estabelecida pela Comissão Executiva da
Assembleia que apresenta proposta à assembleia para deliberação, com exceção
do Tempo Aula que segue deliberações oficiais, e do Tempo de Estudo
Independente que depende da disciplina na qual o estudante apresenta
dificuldades.

Além destes, ainda há outros dois tempos.
• Tempo dos Núcleos Setoriais
• Tempo dos Educadores

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

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
Agroindústria
Formas de organização do acampamento e da escola

2º. Semestre
Luta pela Reforma Agrária
Vendas/comercialização de produtos
Organização coletiva dentro e fora da escola
(acampamento ou assentamento)

Reorganizando a forma da escola

Tabelas de conteúdos
• Tomamos as diretrizes do Paraná como ponto de partida, após
tentativas frustradas de construí-los coletivamente com os
educadores das escolas
• Dificuldades
- Troca de especialistas; nem todos tinham domínio adequado da
disciplina;
- Concepções pautadas em perspectivas diferentes;
- Proposição de diferentes níveis de exigência
- Dificuldade em estabelecer o que seria para cada ano, pois, havia,
de certa forma, repetições (criação de legendas)
• Combinados
- Importante ter um guardião dos arquivos datados;
• Falhas
- Dificuldades para cumprir tarefas entre os encontros presenciais;
- Não houve uma revisão do material por todos para verificar
possíveis incongruências; pouco diálogo nesse sentido;

Listas de objetivos –
decidiu-se elaborá-los para fazer as conexões com as porções da realidade; definir nossa
perspectiva

• Formativos – ligados ao processo amplo da formação
humana
• De ensino – ligados aos conteúdos específicos das
disciplinas
Obs.
Dúvidas nessa aparente dicotomia;
Foi feito um quadro para explicitar a relação entre objetivos e
conteúdos; no Plano de estudos perdemos alguns
conteúdos que estavam nas tabelas e tentamos recuperálos;

Preocupações atuais
-

-

-

Ao propor mudanças táticas não perder de vista o Projeto estratégico
Inventário como uma das mediações para potencializar a nova proposta
Garantir o acesso aos conteúdos disciplinares não é suficiente.
Compreender que a relação dos conteúdos com a realidade não se limita a
aproximar-se dela, ilustrá-la;
A tomada do Plano de Estudos como algo a ser seguido, pois, a intenção é
criar complexos...
Tematizar é diferente de explicitar as múltiplas determinações do
concreto; diferente de compreender o singular no universal;
Como ter o local como ponto de partida sem perder de vista o
entendimento do universal?
Analisar o potencial educativo do trabalho, para além do ‘trabalho
produtivo’ que sustenta o capitalismo
A realidade é que aproxima as disciplinas do currículo escolar e não os
conceitos
As relações educam, então porque resistimos em alterá-las
Viabilizar a construção/planejamento coletivo
Produção de materiais adequados à proposta
Avançar em condições precárias pode contribuir para a precarização do
processo

