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10. A LUTA POR UMA EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO E O MST: UM 

OLHAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO 

CONTESTADO.1 
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Sandra Mara Maier5 

 

RESUMO: Queremos apresentar e contextualizar a organização dentro e fora da Escola 

Municipal do Campo Contestado, os espaços de formação que compõem o currículo da 

escola e que ultrapassam a escola para a comunidade. Nosso olhar neste trabalho será 

pelo prisma da educação. Destacando a importância de fazer a luta por educação/escola 

com a luta pela terra, constituindo-se as estruturas orgânicas e os espaços educativos do 

Movimento, sendo estes constituídos a partir da educação do MST, tendo como 

principal educador o próprio movimento buscando uma formação para os povos do 

campo, com uma educação que seja no e do campo, e como esta vem sendo trabalhada 

nas práticas pedagógicas no chão da escola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo; MST (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra); Escola do Campo e Tempos Educativos. 

 

 

O ASSENTAMENTO CONTESTADO E A ESCOA: FORMAÇÃO E 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 

“A educação é um processo pela qual a sociedade forma seus membros a sua imagem e 

em funções de seus interesses.” 

Álvaro Vieira Pinto 

                                                           
1 Trabalho apresentado ao Curso de  Aperfeiçoamento: Gestão do Desenvolvimento Inclusivo da 

Escola, Lapa-PR. Após avaliação no Setor de Educação e dos coletivos destacados no texto, elementos 

foram tirados, e outros inseridos, ou sejá foram feitas inumeras alterações em relação a versão entregue 

para o curso. 
2 Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Graduada em Pedagogia do 

Campo pela UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Cascavel), Cursando 

Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). E-mail claudia_anna_2012@hotmail.com 
3 Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Graduada em Pedagogia pela 

UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do sul),  Especialista em Ciências Humanas e Sociais em 

Escolas do Campo pela UFSC ( Universidade Estadual de Santa Catarina). 

taniamarciabagnara@yahoo.com.br 
4 Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Graduada em Pedagogia pela 

FAEL (Faculdade Educacional da Lapa), Cursando Especialização em Educação Infantil pela FAEL. 

sonianovakoski@gmail.com 
5  Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Graduada em Pedagogia pela 

UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do sul, Cursando Pós graduação em Coordenação 

Pedagógica, pela UFPR, sandramara.mst@gmail.com 

mailto:claudia_anna_2012@hotmail.com
mailto:taniamarciabagnara@yahoo.com.br
mailto:sonianovakoski@gmail.com
mailto:sandramara.mst@gmail.com


PEDAGOGIA DO MOVIMENTO: práticas educativas nos territórios de Reforma Agrária no Paraná 
 

VII ENCONTRO ESTADUAL DAS EDUCADORAS E EDUCADORES DA REFORMA 
AGRÁRIA DO PARANÁ 

02 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 
CASCAVEL – PR 

74 
 

 

 Para iniciarmos a discussão, temos como objetivo refletir a cerca da Educação 

no/do Campo e o MST, a fim de sistematizar e analizar a organização da Proposta 

Pedagógica, que está sendo desenvolvida pela Escola, (Tempos Educativos e Núcleos 

Setoriais). 

 Para facilitar nossa compreensão acerca do tema vale destacar alguns aspectos 

da formação e trajetória do Assentamento e da Escola. O Assentamento Contestado 

localiza-se no município da Lapa, próxima a capital paranaense. É uma comunidade 

formada por uma área de 3228 hectares. Nela vivem cerca de 500 pessoas. Sendo 108 

famílias assentadas e aproximadamente 40 famílias que são parentes (filhos, pais...) de 

assentados, ou trabalhadores da cooperativa Terra Livre e da ELAA (Escola Latina 

Americana de Agroecologia). “A Escola Latino Americana de Agroecologia (ELAA) é 

fruto de uma iniciativa entre a Via Campesina, com apoio do governo estadual do 

Paraná e da Universidade Federal do estado, além do apoio do governo da Venezuela. A 

ELAA desenvolve o curso de Tecnologia em Agroecologia, em parceria hoje com o 

Instituto Federal do Paraná. Para tanto, o método pedagógico, seja pela alternância 

(tempo escola e tempo comunidade), e em seus diversos tempos educativos e processos 

de auto-gestão busca qualificar os educandos em sua visão crítica da realidade, a 

formação política e o preparo técnico. A ELAA promove a formação de jovens oriundos 

de comunidades camponesas e movimentos sociais da Via Campesina. É a primeira 

escola de Agroecologia de nível universitário do país.” 

(http://escolalatinoamericanadeagroecologia.blogspot.com.br/p/sobre-escola-

latina.html,) 

 Este assentamento é fruto da luta e organização do Movimento Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). A ocupação desta área aconteceu no dia 07 de fevereiro de 

1999. Antes disso, era uma fazenda que tinha o nome de Fazenda Santa Amélia. Desde 

o início da ocupação, buscou-se organizar as pessoas para a luta coletiva. Formaram-se 

os grupos de famílias, também chamados de núcleos de base. Os núcleos de base 

constituem a instância de participação e tomada de decisão coletiva, é uma instância 

importantíssima do Assentamento Contestado, pois é nesses espaços que se tomam 

encaminhamentos referentes a questões que permeiam os espaços coletivos. Os mesmos 
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estão geograficamente e politicamente organizados em 10 núcleos de famílias, 

nomeados como: Chê Guevara, Libertação Camponesa, Sepé Tiaraju, Antônio Tavares, 

Evolução Camponesa, Roseli Nunes, Iguaçu, Eduardo Anghinoni, Gabriel Kais e 

Sebastião Loiola. 

 . Existem também os setores de trabalho estruturados por integrantes dos 

diferentes núcleos de base. Cada setor pensa e organiza as ações referentes a eles. Tem-

se aqui o setor de Saúde, Finanças, Gênero, Produção, Educação e Cultura. 

 Este Assentamento inicia paralelo com a construção de sua proposta 

educacional. As famílias acampadas e posteriormente assentadas vinham com seus 

filhos, os quais necessitavam de educação escolar. A ocupação teve início em fevereiro 

de 1999 e em março já deu-se abertura as aulas para as crianças dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. O trabalho era realizado por professoras voluntárias do próprio 

acampamento. Além das crianças, os adultos analfabetos ou com pouca escolarização 

começam estudar. Entre os anos de 1999 a 2011 a Escola Municipal funcionava como 

extensão de uma escola Rural de uma Comunidade vizinha de Remanescente de 

Quilombolas, Escola Arthur da Costa e Silva, a partir de 2011 com a oficialização com 

estrutura orgânica e física, passa a denominar-se como Escola Municipal do Campo 

Contestado. Para essa identificação de “Escola do Campo”, nos pautamos no parecer 

1011/2010 aprovado pelo Conselho Estadual de Educação que prevê a alteração da 

nomenclatura da escola. No entanto, a nova nomenclatura aparece só na aprovação do 

PPP, e não na documentação Oficial, que está em processo de tramitação. 

  A escola funciona nos períodos matutino e vespertino, atualmente atende 51 

educandos de idade entre 5 (cinco) e 13 (treze) anos, do 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais, 

dentre estes educandos apenas 1(uma) não pertence ao assentamento. A escola também 

conta com uma Diretora/Pedagoga, que faz parte da comunidade, três educadoras sendo 

duas residentes no Assentamento, duas estagiárias uma pertencente a comunidade uma 

educadora alimentar que vem de uma comunidade vizinha e um educador de serviços 

gerais que também faz parte da comunidade. 

 Apesar das muitas lutas travadas, inclusive estudantes acampados próximos as 

escolas no centro urbano, os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio ficaram os anos de 1999 e 2000 sem estudar. Em 2001 o transporte 
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escolar começou transportá-los para escola no centro urbano da Lapa. Situação que 

continuou até o ano de 2011 quando se deu iniciou ao Colégio Estadual do Campo 

Contestado para atender esta demanda dentro na própria comunidade. Atualmente conta 

com 40 educandos do Ensino Fundamental e 37 do Ensino Médio, e 23 educadores. 

Dentre todos os educadores somente 4 residem na comunidade. 

 Esta comunidade, como já dito anteriormente, é organizada pelo MST. Este 

movimento luta por Reforma Agrária, distribuição de terras e transformação social. Ou 

seja, tem como objetivo formar sujeitos críticos da sociedade vigente e que auxiliem na 

construção de uma nova proposta de sociedade. Desde seu processo inicial o 

Assentamento Contestado busca construir uma educação escolar transformadora. Hoje 

está comunidade tem desde a Educação Infantil6 até o Ensino Superior. 

  Escola Municipal do Campo Contestado atende os estudantes dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, o Colégio Estadual do Campo Contestado atende aos 

estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio e a ELAA (Escola 

Latino Americana de Agroecologia) que atende estudantes de graduação. Conta hoje 

com dois cursos. Uma Licenciatura em Educação do Campo, em convênio com a 

UFPR- Litoral e um curso de Tecnólogo em Agroecologia, em convênio com a UTFPR-

Campo Largo. 

 Dentre os espaços educacionais existentes na comunidade, viemos por meio 

deste destacar a Escola Municipal do Campo Contestado, como um espaço de formação 

que vem ao longo do seu processo buscando construir uma nova proposta de educação. 

 A escola dentre da sociedade capitalista serve para manter está como está. 

Segundo Leonel (1988, p.3): 

 
A escola, enquanto objeto de análise, não pode estar separada do 

processo de desenvolvimento da sociedade capitalista. Pelo contrário, 

é concomitante a esse processo e engembrado por ele que a Escola vai 

assumir suas diferentes formas de ser. 
 

Como o MST busca construir uma sociedade que supere a capitalista, não tem 

como utilizar-se desta mesma escola. Foi pensando nisso, que este movimento busca 

                                                           
6  Temos também no Assentamento a Ciranda Curupira, que atende aos filhos dos trabalhadores da 

ELAA (Escola Latino Americana), da Cooperativa Terra Livre e da Escola e Colégio do Campo 

Contestado e filhos dos educandos dos Cursos Superiores da ELAA. 
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construir uma proposta diferente de educação, a qual deve formar sujeitos críticos ao 

sistema capitalista e capazes de auxiliar na construção de uma nova sociedade. 

Sabendo que a escola é um aparelho ideológico que atende aos interesses da 

sociedade vigente e que vivemos em uma sociedade capitalista, mas que o MST, 

enquanto movimento social têm como um de seus objetivos a transformação desta 

sociedade. Sendo assim, uma escola inserida dentro de um assentamento do MST tem 

como tarefa auxiliar nesta construção. A escola de assentamento, sendo escola do 

Campo deve: 

 
[...] se coloca numa relação antagônica às concepções de escola 

hegemônicas e ao projeto de educação proposto para classe 

trabalhadora pelo sistema do capital. O movimento histórico da 

construção da concepção de escola do campo faz parte do mesmo 

movimento de construção de um projeto de campo e de sociedade 

pelas forças sociais da classe trabalhadora, mobilizadas no momento 

atual na disputa contra-hegemônica (Molina e Sá, 2012). 
 

A luta do MST pelas escolas no e do campo é  uma questão política pois a 

sociedade está a cada dia mais industrial e urbana e isso faz com que  muitas escolas do 

campo seja  esquecidas ou fechadas.  Sendo negado um direito de toda criança e 

adolecentes de estudar. 

  
Ao afirmar a luta por políticas públicas que garantam aos 

trabalhadores do campo o direito à educação, especialmente à escola, 

e a uma educação que seja no e do campo, os movimentos sociais 

interrogam a sociedade brasileira: por que em nossa formação social 

os camponeses não precisam ter acesso à escola e a propalada 

universalização da educação básica não inclui os trabalhadores do 

campo? Uma interrogação que remete à outra: por que em nosso país 

foi possível, afinal, constitui diferentes mecanismos para impedir a 

universalização da educação escolar básica, mesmo pensada dentro 

dos parâmetros das relações sociais capitalistas (Frigotto, 2010, p. 29) 

(Apud dicionário da educação do campo, ano 2012, p. 261) 
 

A Educação do Campo vem numa perspectiva de valorização a permanência do 

povo camponês, levando em conta os conhecimentos que esses povos já têm, 

desmistificando a ideologia de que os camponeses não precisam de estudo para 

trabalhar na roça. A luta por educação deve combinar de alguma forma, com a luta pela 

terra, luta pela Reforma Agrária e pelo direito a cultura, ao trabalho, ao território. Ou 
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seja, a educação do campo não nasceu simplesmente no âmbito educacional mas no 

âmbito da luta social. 

 A Escola Municipal e Colégio Estadual do Campo Contestado vem buscando 

construir uma nova proposta de educação. Baseada nas as matrizes pedagógicas, que 

formam a pedagogia do Movimento Sem Terra sendo estas: Pedagogia da luta social, 

Pedagogia da organização coletiva, Pedagogia da terra, Pedagogia da cultura e 

Pedagogia da História, articuladas aos princípios filosóficos e pedagógicos, buscando 

uma formação para os povos do campo, uma educação que seja no e do campo. 

  
A educação como espaço de formação humana. Nesse sentido a 

pedagogia é um processo que se constrói a partir da realidade, pois a 

escola deve estar preocupada com a formação humana, trabalhando 

valores que resgatam o ser humano como sujeito que se constrói 

através do processo vivenciado, compreendendo assim, que a escola é 

apenas um dos espaços desta formação” (MST, s/d, p.73). 
  

 A escola, em sua trajetória, vem construindo um trabalho diferenciado, do que é 

trabalhado nas escolas tradicionais, buscando qualificar a proposta Curricular e 

Pedagógica, desde seu início, na contraposição com a Educação Rural, anteriormente 

com o trabalho dos Temas Geradores, destacados por Paulo Freire, que tem como 

principal objetivo partir da realidade vivenciada pelos sujeitos que perpassam a escola,  

e nesta construção, e a partir de muitas experiências desenvolvidas na escola vê se a 

necessidade de avançarmos na proposta de uma Educação no e do Campo, que cada vez 

mais venha a valorizar o sujeito do campo como parte no processo da construção de sua 

própria história. Diante de muito estudo e reflexão, o Setor de Educação do MST, os 

educadores e educadoras das Áreas de reforma Agrária e algumas Parceiros e Parcerias, 

elaboram um Plano de Estudo, para as Escola de Assentamento e Acampamento, 

pensado em melhorar e organizar o ensino das escolas articulados as práticas sociais. No 

início do ano 2012, se intensifica o processo de discussão e apropriação da concepção e 

prática pedagógica dos Complexos de Estudos, para a sua implantação. 

 Por estar em um Assentamento, há uma menor interferência do Estado em sua 

organização curricular. A condição de a escola estar nesse espaço dá maior possibilidade 

de flexibilizar a forma de organização do conhecimento. Esta condição também aponta 

a falta de direcionamento do processo de ensino e aprendizagem e não garantir a 
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proposta de educação. Diante desta reflexão, o coletivo da escola, mesmo com muitos 

limitantes vem se desafiando para a implementação da Proposta dos Complexos de 

Estudo, que é uma proposta pedagógica baseada na experiência educacional Russa 

teorizada por Moisey M. Pistrak, Viktor N. Shulgin entendendo que esta vem ao 

encontro das necessidades da comunidade como um todo. 

  Os complexos de estudo propõem uma mudança na forma da escola.  

Direcionam uma organização curricular que articula método de ensino, concepção de  

educação e métodos específicos das disciplinas. Os conteúdos curriculares se articulam 

com a realidade, entendida como atualidade. Propõem práticas de auto-organização dos 

estudantes. 

 Um dos elementos desta nova proposta que queremos destacar, é a diferenciação 

da organização dos tempos da Escola, sendo esta organizada por Tempos educativos: 

Tempo Formatura, Tempo Aula, Tempo Leitura, Tempo Recreação e Tempo Trabalho. 

Além destes tempos educativos os educandos também são divididos em Núcleos 

Setoriais, que dispensa a organização por turma. Os núcleos setoriais são compostos por 

educandos e educandas das diferentes turmas. É reservado um tempo semanal para o 

planejamento e execução das tarefas específicas de cada Núcleo. Os núcleos que atuam 

na escola são: Núcleo setorial de apoio ao ensino, Núcleo setorial de saúde e bem-estar, 

Núcleo setorial de comunicação e cultura, Núcleo setorial estrutura e finanças, Núcleo 

setorial agrícola e embelezamento e Núcleo setorial memória. 

 Destacaremos a seguir como cada um destes tempos e núcleos estão organizados 

dentro da escola, e o que compete a cada um deste. 

Tempo Formatura: Tempo diário de 15 minutos onde é coordenado pelas turmas. Dois 

membros por turma (preferencialmente um casal) coordenam o tempo formatura. Neste 

tempo educativo todos vivenciam a mística (apresentações que fazem refletir sobre 

algum tema, por exemplo, datas comemorativas) que é realizada uma vez por semana, 

em conjunto com a Escola Latina. As turmas fazem suas palavras de ordem, entoam o 

hino Nacional, do MST, Internacional Socialista, Hino do Paraná e do município (um a 

cada dia) ou cantam músicas. Neste tempo são feitos informes necessários e cantam-se 

parabéns aos aniversariantes. O objetivo deste tempo é que os educandos pratiquem a 

auto-organização, tendo em vista que são eles que organizam e coordenam este 
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momento. 

 Tempo Aula: acontece diariamente, é o momento de mediação e articulação dos 

conteúdos curriculares com a vida. A responsabilidade na coordenação deste tempo é do 

educador da turma. É o maior tempo educativo. Deve acontecer contemplando uma 

metodologia dialógica, sempre buscando ligar os conteúdos estudados com a realidade 

vivenciada pelos educandos. A realidade dos educandos deve ser o ponto de partida 

deste tempo. A partir do conteúdo proposto o educador busca trazer elementos do 

cotidiano da criança, em sua maioria trabalhando por área do conhecimento. 

 Tempo recreação: neste estão a arte e educação física, coordenado por um 

educador por dia e pelo núcleo setorial de comunicação e cultura. Neste período são 

organizadas brincadeiras livres ou coordenadas que promovam a socialização entre os 

estudantes desta instituição de ensino. 

 Tempo leitura: diariamente por 20 minutos toda a escola lê. Este tempo 

educativo acontece logo após a recreação. Cada turma em sua sala de aula realiza a 

leitura. Este tempo é coordenado pelo núcleo setorial de Apoio ao Ensino. O objetivo é 

construir o gosto e a disciplina para a leitura. 

Tempo trabalho: Acontece semanalmente, na sexta-feira, das 11:30 as 12:00 ou 

em diferentes tempos, conforme o núcleo setorial. Neste período as crianças não se 

organizam por turma, mas por núcleos setoriais. Os núcleos setoriais são compostos por 

educandos e educandas das diferentes turmas. O tempo de 30 minutos na sexta feira 

serve para fazer o planejamento das atividades semanais e, ou realizá-las. Estão 

organizados nos seguintes setores: 

1-Núcleo setorial de apoio ao ensino é o núcleo que apoio a dimensão do ensino 

na escola e o acesso ao conhecimento científico, desde o planejamento, atualização do 

quadro dos tempos educativos, a organização do conjunto de materiais de suporte ao 

ensino, materiais didáticos, organização da biblioteca, empréstimos de livros e cuidado 

com os equipamentos como TV, rádio, DVD e outros. 

Também é sua responsabilidade o cumprimento dos horários, “batendo o sinal”, 

para os diferentes tempos educativos. Atuam na biblioteca da escola, organizando livros, 

catalogando, controlando retirada e devolução de livros e coordenando tempo leitura da 

sua turma. 
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É necessário que se tenha, no mínimo, um responsável por turma neste núcleo de 

apoio e ensino, que dará suporte ao professor providenciando os materiais de suporte 

com o TV, rádio, livros, e coordenando o tempo leitura nas salas. 

2-Núcleo setorial de saúde e bem-estar: é responsável pelo bem-estar da 

coletividade preocupando-se com as diversas questões da vida humana, desde a 

alimentação, limpeza, higiene e saúde. Também auxiliam na execução de tarefas 

práticas de limpeza, se preocupam com o bem-estar de todos com uma boa alimentação 

e com espaços limpos. Auxiliam no momento do lanche, ajudando servir, organizando o 

refeitório e o recolhimento do lixo nas salas de aula. Organizam os mutirões de limpeza 

na escola. 

3-Núcleo setorial de comunicação e cultura: é responsável pela socialização das 

informações na escola, proporcionando a todos a conexão com o que ocorre na escola, 

assentamento e no mundo. O conhecimento que perpassará este núcleo será as diversas 

linguagens como: escritas, a fala e o domínio das diversas tecnologias como rádio, 

internet, a confecção de jornal e organização do mural de informação com notícias, 

quadro de horários. Também é sua tarefa receber os jornais e revistas e socializar 

informações com a escola. Além disso, devem organizar atividades culturais para o 

tempo recreação ou demais atividades culturais da escola. 

4-Núcleo setorial estrutura e finanças: Tem a função de dar apoio a equipe 

financeira e administrativa na escola. Organizam a movimentação de recursos e mantém 

o controle do patrimônio da escola com zelo e cuidado. Organizam eventos para 

arrecadar recursos para a escola. Discutem sobre a melhoria na estrutura da escola. 

5-Núcleo setorial agrícola e embelezamento: responsável pelo embelezamento 

da escola e manutenção da horta. Cuidam dos espaços possibilitando a primazia do belo 

na escola. Tem a função de tornar os ambientes acolhedores e harmoniosos. São tarefas 

de sua responsabilidade: Plantio de flores, árvores e arbustos; organização estética da 

escola; identificação dos espaços de trabalho e valorização dos símbolos na escola e a 

realização do cultivo de hortaliças na horta. 

6-Núcleo setorial memória: responsável pelo registro da vida e memória coletiva 

da escola. Este núcleo trabalha com dois instrumentos: diário da escola, onde é 

realizado o registro semanal das principais atividades da escola, e a pasta de 
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acompanhamento das práticas pedagógicas (arquivos, fotografias e audiovisual). Nestes 

registros deve ser priorizado o registro das práticas inovadoras que transgridam a forma 

escolar tradicional e que inovem na dimensão de outra forma escolar e de sociedade. 

Após termos claro o que é, e qual a tarefa de cada tempo e cada núcleo setorial, 

observamos que no cotidiano da escola estes tempos educativos estão contribuindo para 

o processo de formação, tanto coletivo quanto individual, pois cada criança desenvolve 

as tarefas conforme suas potencialidades, tendo o direito de escolha de qual tarefa 

queira desenvolver. 

Um elemento muito importante a ser destacado, é a matriz formativa Trabalho, 

sendo esta uma das principais Matrizes Pedagógicas dessa nova proposta. Ao 

desenvolver o trabalho deve-se ter intencionalidade formativa e reais necessidades, mas 

que se faz necessário a construção de novas práticas coletivas em torno do trabalho 

manual na escola para oportunizar a materialização de novos valores e habilidades. 

 
[...] precisamos avançar, permear nossas práticas educativas com a 

dimensão do trabalho criando formas de envolver as crianças 

pequenos trabalhos da escola e acampamento. Colocar tempo nisso, 

acreditar que nos educamos no trabalho coletivo não alienado 

(CAMINI; GEHRKE, p.80-81). 

 

 Uma outras matriz a se fazer presente, é a Matriz da Cultura, pois 

compreendemos que esta tem que estar presente no processo de formação dos sujeitos, 

neste sentido estamos buscando por meio dos tempos educativos da escola garantir 

outros momentos para além dos já trabalhados na escola, temos como experiencias 

desse esforço coletivo, as aulas de Canto  Coral e Práticas Instrumentais em Conjunto, 

que acontecem aos sábados, quinzenalmente, O grupo de Teatro, também com 

encrontros quinzenais., Noites Culturais com temas específicos, e Oficinas de Arte e 

Agroecologia. 

 Podemos dizer que os tempos educativos possibilita aos educandos mais 

compromisso, com sua própria formação, pelo trabalho, o educando produz 

conhecimento cria novas habilidades e forma sua própria consciência. O trabalho tem 

uma potencialidade pedagógica e a escola pode torná-lo formativo/educativo, ajudando 

os sujeitos a perceberem o seu vínculo com as demais dimensões da vida: sua cultura, 
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seus valores, nesse sentido nosso desafio a estar vinculados ao mundo do trabalho e a 

educar-se para e pelo trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do que dialogamos até então, com o setor de educação e os coletivos das 

Escolas, podemos considerar que a Escola e Colégio do Campo Contestado tem uma 

proposta pedagógica diferenciada e transformadora, mas que entre a teoria e a prática 

existe contradições. Busca-se construir uma prática transformadora, formando sujeitos 

pensantes e críticos da sociedade vigente, neste sentido acreditamos que a escola é o 

local de apropriação de conhecimentos científicos, construídos historicamente pela 

humanidade. A escola deve ser local de produção de conhecimento que faça mediação 

entre conhecimento científico e conhecimento da vida, ou seja, os saberes populares que 

os alunos trazem consigo. Um local de possibilidades onde acontece a ampliação dos 

conhecimentos e a realidade como ponto de partida do processo pedagógico. Os povos 

do campo então inseridos nas relações sociais do mundo capitalista, e isto precisa ser 

trabalhada na escola, levando em conta todos os aspectos sociais da vida do sujeito. 

  A implementação desta proposta vem constituindo mudanças concretas nas 

relações estabelecidas nas escolas, a capacidade dos educandos se auto organizarem, e 

assumirem para si as responsabilidades, e o compromisso com o coletivo, também vem 

rompendo as relações de poder onde as tomadas de decisões não estão centradas na 

equipe pedagógica e nos educadores, pois sim em um processo de construção coletiva, 

com a participação dos educandos, pais e comunidade em geral. 

 Neste sentido podemos concluir que os espaços formais estão em constante 

mudança, e que estamos dando pequenos passos na construção do novo, pequenos 

porém muito significativos para o processo de formação que perpassam os sujeitos desta 

escola, e que está proposta pedagógica, não está pronta e acabada. 
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