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RESUMO:A Escola Itinerante é a escola do Sem Terra, que busca a formar seres 

humanos mais plenos, lutadores e construtores de uma nova sociedade. Esta escola 

busca a formação omnilateral do ser humano, ela realiza inúmeros tempos educativos 

que promovam isso. Tal proposta de educação tem como eixo fundamental o trabalho, e 

é justamente ele que permite relacionar aspectos da escola com a vida. O trabalho 

precisa ser vivenciado dentro da escola e fora dela, e os educandos precisam sentir-se 

parte deste processo.  Desta forma, a Escola Itinerante proporcionou a inter-relação 

entre o trabalho e auto-organização dos estudantes concomitante aos outros tempos 

educativos promovidos pela escola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Auto-organização; Escola; Formação; Trabalho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para atender os objetivos da educação do MST e a proposta do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak5, as Escolas 

Itinerantes do Paraná estão organizadas em Tempos Educativos dentro dos Ciclos de 

Formação Humana. Esses Tempos potencializam o aprendizado para além da sala de 

aula, ampliando o processo de ensino aprendizagem e buscando contemplar as múltiplas 

dimensões do ser humano, forjando, assim, um novo homem e uma nova mulher. Tal 

formação perpassa dentre os vários tempos educativos e relacionando 

concomitantemente os objetivos formativos e objetivos de ensino. 

                                                           
1  jaquelineitinerante@gmail.com  
2  educadorjones@hotmail.com 
3  jeizilb@yahoo.com.br  
4  simone_zampiva@outlook.com  
5 O Colégio Estadual Iraci Salete Strozak é a escola base da Escola Itinerante Caminhos do Saber 

e de mais sete escolas itinerantes no Paraná. Ela está localizada no Assentamento Marcos Freire, um 

assentamento do MST no município de Rio Bonito do Iguaçu -PR. Por ser a escola base ela é responsável 

pela sua vida funcional das escolas itinerantes: matrículas, certificação e verbas, entre outras. O PPP 

também é único, não existe um PPP pra cada escola, legalmente ela é uma única escola. 
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As experiências aqui descritas ocorreram nas Escolas Itinerantes do Paraná. 

Primeiramente discutiu sobre a escola dos ciclos, onde apresenta-se como se 

operacionaliza a organização do trabalho pedagógico a partir dos Ciclos de Formação 

Humana. E posteriormente descreveu-se as experiências acerca do trabalho e auto-

organização. A primeira e retrata a experiência dos Núcleos Setoriais que ocorreu na 

Escola Itinerante Caminhos do Saber, localizada no Acampamento Maila Sabrina, no 

município de Ortigueira e a segunda sobre o Trabalho Socialmente Necessário que 

ocorreu no entorno da Escola Itinerante Construtores do Futuro, no Assentamento 

Egídio Brunetto, município de Ortigueira, Paraná. 

 

CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA 

 

 No PPP (2009) compreende-se que o Ciclo de Formação Humana é movimento, 

é um novo processo, uma nova relação que contribui no processo para aprender e 

ensinar, ele não deixa parados, põe em movimento o todo da escola. É uma forma de 

superar a escola seriada, buscando romper com a ideia de que todos apreendem durante 

a mesma faixa etária e da mesma forma, homogeneizando a turma. Esta proposta rompe 

com a fragmentação do saber e estende o tempo do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, fazendo com que todos avancem no processo. Para isso,  

 
A adoção dos Ciclos de Formação Humana exige uma mudança 

significativa nas concepções que dão sustentação às práticas 

pedagógicas e à própria consolidação das mesmas. Se representarem 

apenas mudança de forma e não de conteúdo, será uma mudança 

inócua (PPP, 2009, p.31).  

 

Eles se fundamentam no processo de desenvolvimento em sua temporalidade, 

sendo que cada ciclo compreende três anos, assim o tempo do estudante aumenta. 

Apresenta-se, abaixo, como é organizada a educação básica na proposta dos Ciclos de 

Formação Humana do Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak: 

 

 

CICLOS DA VIDA HUMANA 

 

CICLO IDADE 

INFÂNCIA I 
4 anos 

5 anos 
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II 

6 anos 

7 anos 

8 anos 

Classe Intermediária 

PRÉ-ADOLESCÊNCIA 
III 

9 anos 

10 anos 

11 anos 

Classe Intermediária 

ADOLESCÊNCIA 
IV 

12 anos 

13 anos 

14 anos 

Classe Intermediária 

JUVENTUDE V 

15 anos 

16 anos 

17 anos 

Quadro 1 - Organização da escola nos Ciclos de Formação Humana. Fonte: PPP (2009) 

Os objetivos e metas são estabelecidos com o olhar direcionado para este tempo 

alargado, mas sem perder, os objetivos e êxitos previstos no planejamento semestral de 

cada professor em cada turma e cada disciplina, e que os estudantes precisam atingi-los. 

Se for identificado durante o semestre ou ano que o estudante não está 

alcançando os objetivos, o professor precisa imediatamente promover situações que 

proporcione o avanço desses. Este tempo é alargado com o intuito de dar mais 

condições para que os estudantes alcancem as metas. Caso tenha realizado inúmeras 

situações e não obtenha o alcance das metas, os estudantes frequentarão no ano seguinte 

o que o PPP chama de Classe Intermediária.  

1Na proposta dos ciclos não há reprovação, a não ser que o estudante não atinja 

os 75% de frequência na escola. Os estudantes que não atingirem as metas do ciclo 

(cada ciclo tem três anos, estendendo assim o tempo do desenvolvimento), passarão 

para ciclo seguinte e frequentarão em contra turno por tempo indeterminado a Classe 

Intermediária. 

2A Classe Intermediária consiste em uma turma entre os ciclos, é a “UTI” da 

escola, ou seja, é a última tentativa da superação dos limites dos estudantes no ciclo 

anterior. Sua intencionalidade supera as turmas de reforço escolar e de apoio à 

aprendizagem ao passo que seu objetivo não é reforçar o que não aprendeu e nem dar 

apoio à aprendizagem, mas sim superar as necessidades que o estudante apresenta e 

impede ter pleno desenvolvimento e aprendizagem dos conteúdos na sua turma 
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referência. 

No PPP (2009) propõe a organização em Ciclos de Formação Humana para que 

a escola esteja em movimento também durante o tempo aula, onde se trabalha o agrupar 

e reagrupar, conforme as necessidades e potencialidades. A organização dos ciclos 

prevê os agrupamentos referência e os reagrupamentos. O agrupamento referência são 

as turmas onde os estudantes são matriculados, as turmas de origem, e o reagrupamento 

são novas turmas constituídas sempre que houver necessidades para potencializar o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. Geralmente o 

reagrupamento ocorre com números menores de estudantes.   

 Esse movimento de reagrupar contribui para o avanço dos estudantes. São 

tentativas não somente de superação dos limites identificados naqueles que não 

acompanham a turma referência, mas também ao mesmo tempo, de promover avanço 

daqueles que tem facilidade na assimilação dos conhecimentos, pois na proposta do 

ciclo todos precisam e devem avançar. Desta maneira, o reagrupamento ocorre de duas 

formas – o reagrupamento horizontal e o reagrupamento vertical. 

O reagrupamento horizontal são aqueles que trabalham dentro do ciclo por 

potencialidade ou por necessidades, ou seja, reorganizam os estudantes para trabalhar as 

duas dimensões. O reagrupamento vertical é aquele onde os estudantes são reagrupados 

de maneira que os estudantes que apresentam facilidades ajudam os estudantes que tem 

limites, orientado anteriormente pelo professor, pois ensinando e cooperando também se 

aprende. 

Ao reagrupar os estudantes por necessidades ou potencialidades estão garantindo 

que todos avancem no processo e rompendo de vez a ideia de turmas homogêneas. É 

preciso compreender que ninguém aprende da mesma forma e no mesmo ritmo, as 

diferenças no desenvolvimento são as condições necessárias para o processo educativo. 

Conforme propõe o PPP, a Escola Itinerante Caminhos do Saber assume a 

proposta de avaliação no Ciclo de Formação Humana.  Visa à superação da nota e da 

classificação, por isso é realizada uma avaliação contínua e permanente dos diferentes 

espaços educativos e sociais que os estudantes participam utilizando-se de instrumentos 

como o caderno de avaliação, pastas de acompanhamento individuais, parecer descritivo 

e o conselho de classe participativo. Para assim fazer valer o processo avaliativo como 
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ponto de partida e de chegada. Na proposta avaliar significa retomar, redimensionar, 

avançar a partir do reconhecimento e replanejamento para superar limites. 

A Escola Itinerante visa trabalhar conhecimentos científicos necessários para 

compreender a realidade global, não se limitando somente a conteúdo da realidade 

imediata, possibilitando assim uma melhor interpretação do mundo que oportuniza 

interferir na sociedade. É neste sentido que o projeto do Colégio Iraci Salete Strozak 

assume uma proposta do método materialista histórico dialético de organização do 

conhecimento. Exigindo dos educadores e educandos observar que é possível construir 

o conhecimento através da prática social, estabelecendo uma relação entre prática-

teoria-prática em constante movimento, ou seja, assumindo a práxis na vida.  

Para isso o estudo da realidade é tomado como ponto de partida na construção 

do conhecimento, no qual os educadores da escola realizam diagnósticos da comunidade 

para perceber seus anseios e as contradições apresentadas na realidade local. O espaço 

de aprendizagem e a formação nas escolas itinerantes deve ser a vida, que se constitui 

como base dessa nova forma escolar. E é o trabalho que cumpre o papel como eixo 

fundamental, como método geral que articula e promove o conhecimento com a vida.  

Para isso o Ciclo de Formação Humana busca contemplar a formação humana, 

tendo como referência o meio social, as relações sociais as experiências e aprendizagens 

coletivas como ferramenta para humanização. Portanto, os ciclos se traduzem numa 

forma de garantir que não estejam estagnados os horários e a participação na escola, 

tendo flexibilidade nos tempos pensados, conforme a particularidade dos estudantes. 

Sendo assim, realiza-se os tempos educativos para ampliar o espaço de inter-relação dos 

estudantes. 

 

NÚCLEO SETORIAL: TRABALHO E AUTO-ORGANIZAÇÃO 

 

Dentre vários Tempos educativos, destacaremos apenas um, o Tempo Núcleo 

Setorial. Este tempo é dedicado desenvolver o exercício da organicidade e para 

operacionalizar o trabalho dentro da escola. Por isso não se separa o Tempo Trabalho do 

Tempo Núcleo Setorial. A definição do nome do Tempo ser Núcleo Setorial é que 

entendemos que é neste espaço que se discute e levantam problemáticas acerca do seu 
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setor, onde se discute questões de organicidade, onde se planeja e executa o trabalho, 

tornando-a inseparável. 

 
Pelo trabalho, o educando produz conhecimento cria habilidades e 

forma sua consciência. O trabalho tem uma potencialidade pedagógica 

e a escola pode torná-lo educativo, ajudando os sujeitos a perceberem 

o seu vínculo com as demais dimensões da vida: sua cultura, seus 

valores, suas posições políticas. Por isso nos desafiamos a estar 

vinculados ao mundo do trabalho e a educar-se para e pelo trabalho 

(PPP, 2009, p.29). 
 

Este tempo oportuniza a valorização do trabalho compreendendo-o como 

instrumento de humanização, no qual transformando a natureza o sujeito se transforma, 

tendo o mesmo como princípio educativo. E impulsiona a auto-organização dos 

estudantes, promovendo a capacidade de organização, planejamento e execução das 

atividades. 

 
A organização dos educandos precisa ser construída processualmente 

tendo-os como protagonistas neste processo, logo, não poderia vir em 

pacote pronto, isso não seria educativo junto ao coletivo de estudantes 

(crianças/adolescentes/jovens). Por outro lado precisamos dar início à 

caminhada, não podemos ser ingênuos, achando que a organização 

acontece por si só e para isso apontamos algumas possibilidades, as 

outras o processo nos mostrará (PPP, 2009, p.56). 
 

Portanto, se faz necessário que a escola não cristalize os momentos de realizar o 

trabalho, mas sim a partir da auto-organização os educandos refletem as necessidades de 

trabalhos a desenvolverem no conjunto da escola e pautarem o momento a executar tal, 

cultivando a coletividade e autonomia dos mesmos, ou seja, possibilitando internalizar 

novos valores e aprendizados. 

O Tempo Núcleo Setorial ocorre semanalmente de acordo com cada realidade 

específica.  A experiência a socializada ocorreu na Escola Itinerante Caminhos do 

Saber, localizada no Acampamento Maila Sabrina, no município de Ortigueira, região 

Centro-Oeste do Paraná. 

Para que ocorresse com qualidade este tempo esta escola ampliou seu tempo, 

passando de 4h e 15min diários para 4h45min, ampliando de 5 aulas para 6 aulas 
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diários. Este tempo ocorre conjuntamente com o Tempo aula, é claro que cada um tem o 

seu tempo específico, porém ocorre dentro das 30 aulas semanais.  

Atualmente nesta escola ocorre 7 núcleos setoriais – Embelezamento, Saúde e 

Bem estar, Finança, Agropecuária, Memória, Comunicação e Apoio ao Ensino. Nem os 

núcleos estão no mesmo turno, são divididos entre eles. Entretanto, todos os núcleos são 

compostos por educandos de todas as turmas do turno. Garantindo assim o 

reagrupamento.  

Cada núcleo é composto por todos os educandos de todas as turmas. Cada 

núcleo tem um coordenador e uma coordenadora e dois ou três professores que 

acompanham. Ao final de cada semestre alteram-se os turnos dos Núcleos e 

consequentemente alteram-se os educandos que o compõe e também os acompanhantes. 

Ou seja, um educando não fica no mesmo núcleo durante o ano e nem o mesmo 

educado acompanhante. O mesmo ocorre na coordenação, cada semestre uma dupla de 

educandos coordena. 

 

TRABALHO SOCIALMENTE NECESSÁRIO 

 

Partindo do pressuposto que o trabalho é o eixo fundamental e compreendido 

com método geral. A escola precisa se envolver nos assuntos da vida prática da 

comunidade. Shulgin (2013) introduz então o conceito de Trabalho Socialmente 

Necessário, que para ele é aquele que extrapola os limites físicos da escola. É aquele 

que ajuda a discutir e resolver problemas da comunidade por meio do trabalho.  

Todavia, segundo ele, seria um equívoco se estes trabalhos fossem organizados 

simplesmente pela escola. Ela precisa realizar seu trabalho junto às organizações da 

comunidade, ou seja, ambas precisam se planejar e executar juntas. A escola não é o 

“faz tudo”, ela é a ajudante. 

O trabalho social não é simplesmente um meio articulador entre teoria e prática. 

Alerta que a escola não pode brincar de trabalhar. O trabalho desenvolvido, precisa 

realmente ser necessário, útil na vida prática da comunidade, por isso é um trabalho 

permanente e não pontual. Para ele enquanto a escola na prática não interagir na vida 
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real e fazer nela alterações necessárias, não haverá nenhuma escola do trabalho 

socialista. 

O trabalho socialmente necessária parte de uma necessidade da comunidade, neste 

sentido ele precisa ser integrado e não inventado. Na execução do trabalho socialmente 

necessário deve-se romper com a divisão do trabalho intelectual do trabalho manual, 

estabelecendo, assim, a conexão completa dos dois. 

Shulgin (2013) elenca pontos básicos para definir o trabalho socialmente 

necessário, diz que “antes de tudo, é aquele tipo de trabalho que produz algum resultado 

que é plenamente real, inteiramente concreto, por um lado; por outro, é o tipo de 

trabalho que tem valor pedagógico” (p.89) 

 Nesse sentido, destacaremos uma experiência ocorrida no entorno da Escola 

Itinerante Construtores do Futuro, no Assentamento Egídio Brunetto, em Rio Branco do 

Ivaí, Paraná.  

Um fato que demonstra escola e vida se entrecruzando aconteceu no início do 

mês de setembro do ano de 2014, quando foi realizado o Trabalho Socialmente 

Necessário envolvendo o Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva Soberana 

do Sistema Político, trabalho este vivido pelos educandos do 8º e 9º ano e membros da 

comunidade onde está inserida a escola. 

Este processo iniciou realizando uma formação com educandos, um membro da 

direção estadual do MST organizou uma palestra, com o objetivo de problematizar o 

que é um Plebiscito Popular, a importância do mesmo para os trabalhadores em especial 

para os Sem Terra e como organizá-lo.  

A reuniu-se a coordenação do Assentamento e membros da escola, estudaram a 

cartilha, pesquisaram na internet e problematizaram questões como, por exemplo, a falta 

de informação dos cidadãos rio-branquenses em relação ao Plebiscito, falta de 

informação sentida claramente pela Escola quando procuramos recorrer ao Presidente 

do Sindicato Dos Trabalhadores Rurais e demais pessoas ligadas à articulação Política 

do Município onde está situada a Escola Itinerante. 

Este trabalho durou a semana toda e teve vários momentos. O primeiro foi 

realizado nas casas do Assentamento Egídio Brunetto, os educandos juntamente com 

alguns educadores, saíram nas casas garantindo a participação de todos na votação do 
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Plebiscito. Os educandos dialogavam com as famílias sobre o que era o Plebiscito 

Popular e qual a importância da participação. Explicavam, mostravam a cartilha, os 

panfletos e então procedia com a votação. 

Após este momento, sentiu-se necessidade de situar os cidadãos da cidade, a fim 

de agregar mais pessoas à luta da classe trabalhadora. Diante disso, um grupo de 

pessoas do Assentamento, educandos coordenadores de turma e dos núcleos setoriais, 

educadores e membros da comunidade entre eles direção e coordenação do mesmo, 

reuniram-se com o diretor do Colégio Estadual Rio Branco e com o Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais para articular como eles poderiam contribuir para 

auxiliar na organização da divulgação e votação do Plebiscito por demais membros da 

cidade. 

O Presidente ficou responsável por garantir a divulgação do Plebiscito em um 

carro de som pela cidade, anunciado o dia em que os educandos estariam na cidade 

coletando assinaturas e votos no comércio e ruas do município e o diretor do colégio por 

sua vez faria a mesma divulgação para os estudantes. Esta atividade deve ser 

considerada um Trabalho Socialmente Necessário, pois movimentou os estudantes, 

colocando-os em organização dentro e fora do Assentamento, como observa-se nas 

palavras de Shulgin, 2013:  

  

O trabalho socialmente necessário requer não apenas conhecimentos 

habilidades, não só o treino, mas também uma organização específica 

ou auto-organização das crianças, Sem isso ele não é viável, é 

impensável. Da parte das crianças, ele exige capacidade de ação, 

engenhosidade, desenvoltura, capacidade de observação, interesse, 

trabalho inteligente; e não o individual, mas o coletivo, não só no seu 

canto, mas com o povo, na rua, etc. Exige, portanto, a organização. E 

isso é muito importante (SHULGIN, 2013,p. 113). 
     

Os educandos prepararam-se ainda mais para a divulgação do Plebiscito na 

cidade e estavam orgulhosos por estar contribuindo com a formação política do 

município, afirmando os benefícios da Reforma Agrária para o desenvolvimento dos 

pequenos municípios como o Rio Branco do Ivaí.   

Saíram pelas ruas, com o mesmo objetivo alcançado primeiramente dentro do 

Assentamento, informando a população sobre o que é um Plebiscito Popular, a sua 

importância para os trabalhadores, coletando assinaturas e votos. No entanto, o trabalho 
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nas ruas do município, no comércio ficou limitado, pois a divulgação combinada com o 

Presidente não aconteceu, mesmo assim, os educandos e membros da comunidade não 

desanimaram, foram às ruas e realizaram a divulgação. Houve muita resistência por 

parte da população, que não sabia do que se tratava e ficaram com medo de votar 

mesmo depois de toda a explanação feita pelos nossos educandos e demais membros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que as Escolas Itinerantes do Paraná têm conseguido se aproximar ao 

máximo da proposta da educação do MST. É sabido que a realidade de cada escola é 

diferente, e mesmo com sua precariedade de infraestrutura consegue promover a 

formação para além, somente do aspecto cognitivo. 

As Escolas Itinerantes forma lutares e lutadoras e o trabalho desenvolvido nos 

Núcleos Setoriais e na comunidade vem a fortalecer este objetivo. 
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