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As origens da organização da propriedade da terra no 
Brasil se situam na constituição de um modelo já de 
concentração extrema, a partir das Capitanias 
Hereditárias e logo depois das Sesmarias. Na origem 
desse modelo também está a raiz da luta pela terra e 
pela preservação do meio ambiente, luta forjada por 
muitos sujeitos: extrativistas, ilhéus, indígenas, 
quilombolas, integrantes de mais de 200 movimentos 
de pequenos agricultores, especialmente o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dentre outros.



• O Atlas do Agronegócio publicado em 2018 aponta 
que a América Latina possui a pior distribuição de 
terras em todo o mundo: 51,19% das terras 
agrícolas estão nas mãos de apenas 1% dos 
proprietários rurais.... o Brasil tem 45% de sua área 
produtiva concentrada em propriedades superiores 
a mil hectares. Tem um índice de concentração 
acima de 0,8 num índice que chega a 1.

• Se formassem um país, os latifúndios brasileiros 
seriam o 12º maior território do planeta, com 2,3 
milhões de km², área maior que a Arábia Saudita.



• Temos ainda 175,9 milhões de hectares improdutivos. 
Sozinho, este estoque de terras seria suficiente para 
suprir a demanda por reforma agrária e conceder 
títulos aos 809.811 produtores rurais sem-terra

•A concentração de terra provoca outros fenômenos 
sociais: a expulsão das famílias do campo, das águas e 
das florestas; problemas de demarcação de áreas 
indígenas, assassinatos, desvalorização da cultura dos 
sujeitos em questão, fechamento de escolas, perda de 
dias letivos, baixa escolaridade a essas populações...



• Paraná

• Aproximadamente 11 milhões de habitantes, sendo mais de 7milhões 
de brancos, em torno de 3 milhões de negros e pardos, 124.000 
amarelos e 26.000 indígenas.

• População rural em torno de 1,6 milhões

• Índice de concentração de terra 0,872 para 1.

• 322 assentamentos da Reforma Agrária, 20000 famílias assentadas;

• Em torno de 70 acampamentos

• 86 comunidades quilombolas reconhecidas;

• Terras indígenas ocupam 0,63% das terras do Paraná;

• Mais de 10 ilhas









UM POUCO DA             
HISTÓRIA.....



Escola Itinerante caminha, acompanha o acampamento, vai para aonde o 
povo vai, no processo de luta pela terra.

- As primeiras experiências - em 1982, na Encruzilhada Natalino houve um 
acampamento à beira da estrada, com 600 famílias, foi construída a 

primeira escola em acampamento, que foi legalizada em abril de 1984, no 
Assentamento Nova Ronda Alta. 

- Somente em 1996, o CEE/RS, por meio do Parecer 1313/96, aprovou o 
funcionamento da escola itinerante como ‘experiência pedagógica’

- No Paraná: 1ª. Experiência, em 1996, no Acampamento do Buraco, no 
processo de ocupação da Fazenda Pinhal Ralo; 2ª. experiência , em 1999 
(PR), quando foi instalado acampamento em frente ao Palácio do Iguaçu, 
em Curitiba/PR; em 2003, mais quatro novas experiências e em 2004 a 
legalização (por meio do Parecer 1012, em 8 de dezembro de 2003 e da 

Resolução 614, de 17 de fevereiro de 2004, da SEED/PR) 



No Paraná, foram criadas 26 escolas itinerantes 
Em 2018, há um total de 12 escolas inseridas em várias 
regiões do estado, envolvendo aproximadamente 1400 

educandos. São 75 educadores e educadoras vinculados a 
ACAP que atuam  na Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental; 82 educadores e educadoras que 

atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e EM, sendo 
que 28 destes são do quadro próprio do magistério e 54 

temporários; 16 membros da coordenação pedagógica; 39 
trabalhadoras/es de apoio, destes 14 são por meio do PSS 

e 20 pela ACAP.





ANO DOCUMENTO LEGAL OBJETO
2003 Parecer n° 1012/03, do Conselho Estadual de Educação Autoriza a implantação da Escola Itinerante nos acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem

Terra, no Estado do Paraná
2004 Resolução n° 614/2004, da Secretaria de Estado da Educação Institui o Parecer 1012/03, ou seja, autoriza a implantação da Escola Itinerante nos acampamentos do Movimento

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Estado do Paraná.

2004 Resolução n° 1660/04, da Secretaria de Estado da Educação Autoriza o funcionamento da Educação infantil e do Ensino Fundamental no Colégio Est. do Campo Iraci Salete
Strozak, também institui a referida escola, como Escola-Base das Escolas Itinerantes.

2009 Parecer 117/09, do Conselho Estadual de Educação/Câmara de Educação
Básica

Implanta a proposta pedagógica do Ciclo de Formação Humana, para o Ensino Fundamental e Médio, com
acompanhamento de classes intermediárias, no Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, Escola-base das
Escolas Itinerantes.

2010 Resolução 3922/10, da Secretaria de Estado da Educação Autoriza a implantação da Proposta do Ciclo de Formação Humana para o ensino Fundamental e Médio, com
acompanhamento de Classes Intermediárias no Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak e Escolas
Itinerantes.

2010 Parecer 743/10, do Conselho Estadual de Educação, Câmara de Educação
Básica.

Altera o Parecer número 117/10, em relação à implementação da proposta pedagógica do Ciclo de Formação
Humana para o Ensino Fundamental e Médio, por ciclos, de forma simultânea.

2010 Instrução n° 025/2010, da Secretaria de Estado da
Educação/Superintendência da Educação

Orienta sobre a Proposta Pedagógica nas Escolas Itinerantes.

2010 Instrução n° 027/2010, da Secretaria de Estado da
Educação/Superintendência da Educação

Orienta sobre a habilitação do/a professor/a para atuar nas Áreas do Conhecimento na Escola Base Colégio
Estadual do Campo Iraci Salete Strozak e Escolas Itinerantes.

2013 Resolução Nº 2800/13, da Secretaria de Estado da
Educação/Superintendência da Educação

Autoriza o funcionamento do Ensino Fundamental – Fases I, II e do Ensino Médio, presencial, na modalidade
Educação Jovens e Adultos, no Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak e Escolas Itinerantes.

2014 Instrução Nº 004/2014, da Secretaria de Estado da
Educação/Superintendência da Educação

Habilitação do professor para atuar nas áreas do conhecimento nas instituições de ensino Itinerantes
jurisdicionadas ao Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, Escola-base das Escolas Itinerantes, e nas
Instituições de Ensino dos Assentamentos

2014 Parecer Nº 11/2014, do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul Parecer de verificação da Legalidade do Projeto Político Pedagógico/Proposta Pedagógica.

2016 Informação nº 797/2016 da Coordenadoria do Consultivo da Procuradoria-
Geral do Estado – PGE

Indica dentre outros, a procedência do estado do Paraná em prover a Escola Itinerante por meio de convênio em
parceria com a ACAP e a legitimidade de parceria regular para a prestação indireta para o atendimento às Escolas
Itinerantes

2016 Parecer Nº 15/16, da Câmara da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
e Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio

Apresentação de Relatório das Ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação, nas Escolas Itinerantes
dos Acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vinculadas ao Colégio Estadual do Campo
Iraci Salete Strozak – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal, do município de Rio Bonito do Iguaçu
– Escola-base, anos de 2008 a 2015.



CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA......



Fundamentos da proposta

• Concepção de educação como processo de formação humana;
• Adoção dos princípios filosóficos e pedagógicos do MST, forjados desde 1980. 

Filosóficos: educação para a transformação social; educação para o trabalho e 
cooperação; educação voltada às várias dimensões do ser humano; educação 
para/com valores humanistas e socialistas; educação como processo permanente 
de formação/transformação humana. Pedagógicos: relação entre teoria e prática; 
combinação entre processos 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 políticos; vínculo orgânico entre processos educativos e econômicos; 
vínculo orgânico entre educação e cultura; gestão democrática; auto-organização 
dos estudantes; criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos(as) 
educadores (as); atitude e habilidades de pesquisa.

• Princípios da educação popular e da educação do campo

• Concepção de desenvolvimento e aprendizagem a partir de Vygotsky



Elementos centrais da proposta
• Organização da escola em ciclos de formação humana (busca das experiências em outros estados, como 

RS, MG, SC, PR)

• Relação entre a Escola-base e escolas itinerantes

• Abrangência: toda Educação Básica



• Agrupamentos e reagrupamentos: grupos por ciclos; grupos por idade; 
classe intermediária 

• Adoção da área como princípio metodológico

• Organização dos tempos educativos, superando os limites da sala de aula 
(potencialização das fontes educativas)

• Planejamento coletivo dos educadores populares e da rede estadual

• Formação continuada

• Gestão democrática: auto-organização dos estudantes em núcleos de 
base; participação da comunidade

• Avaliação a partir de vários instrumentos e registros:

a) Caderno de avaliação

b) Pasta de acompanhamento

c) Parecer descritivo

d) Conselho de classe participativo



INCORPORAÇÃO DOS COMPLEXOS DE ESTUDO

- 2009 – construção dos cadernos sobre as escolas 
itinerantes

- 2010,2011,2012 estudos e construção do Plano de 
Estudos, mas já aplicação de alguns elementos nas 
escolas (objetivos formativos, inventário, auto-
organização dos estudantes)

- 2013 – início da implementação com o Plano de Estudos





A partir do inventário, definição das porções da realidade/categorias da prática para 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)



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



Estrutura do complexo

O complexo é uma unidade curricular do plano de estudos, multifacetada; 
é o palco de uma exercitação teórico-prática;  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 necessário), 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



AUTO-ORGANIZAÇÃO 
DOS ESTUDANTES EM 
NÚCLEOS SETORIAIS







Avanços percebidos
- Capacidade do Movimento na implementação de novas escolas, como resultado das 

experiências já vividas

- Qualificação dos processos de planejamento

- Aumento da qualidade dos processos de ensino aprendizagem decorrente da qualificação dos 
educadores em cursos de ensino superior, do planejamento integrado 

- Partir da realidade exigiu conhecê-la e isso  proporcionou uma aproximação maior com 
comunidade e, consequente maior participação da mesma; tem tornado o processo de 
aprendizagem mais significativo e  possibilitado a tomada de consciência sobre a realidade;

- A auto-organização dos estudantes em núcleos setoriais  possibilitou exercitar práticas que 
contribuem para o desenvolvimento de capacidades importantes como trabalhar em grupo, 
liderança, de planejamento, de organização coletiva, de criatividade e criticidade

- Planejamento coletivo dos professores a partir das categorias da realidade, potencializando 
práticas interdisciplinares;

- Potencialização das fontes educativas (romper com o limite da sala de aula);

- Há um esforço maior para avançar no domínio da escrita (processos de sistematização);

- A proposta tem servido de inspiração para um conjunto significativo de outras escolas (Goioxim, 
Guarapuava, Lapa, Pitanga, algumas escolas da rede municipal de Guarapuava)

- Produção de uma escola com nova forma e novo conteúdo

- Esforço do MST em buscar parcerias e recursos para formação continuada (Unicentro, UFFS, 
Unioeste, UFPR Litoral, UEL, UEM, UTFPR, Unicamp, SEED, Iterra, Rede Ecovida)


