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12. A AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NO COLÉGIO 

ESTADUAL DO CAMPO IRACI SALETE STROZAK 
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RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar o surgimento e a evolução dos espaços de 

auto-organização construídos pelos estudantes no Colégio Estadual do Campo Iraci 

Salete Strozak, em Rio Bonito do Iguaçu- Paraná. Diante das contradições da forma 

escolar capitalista, destacamos o esforço do colégio em instigar os educandos/as a se 

envolverem na sua dinâmica de organização vinculada as lutas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em síntese, só é possível pensar um projeto 

educativo da classe trabalhadora, quando os estudantes tomarem a escola para si, no 

sentido de não aceitarem mais os processos de subordinação, dominação e submissão 

que estão presentes na forma escolar capitalista. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, evidenciamos que a escola vem se constituindo de modo a 

reproduzir as relações capitalistas em seu jeito de ser, servindo a lógica de exclusão da 

classe trabalhadora ao direito a formação integral, encaminhando os estudantes a uma 

incrível conformidade e naturalização das situações de dominação e opressão que lhe 

são impostas. Mexer nas estruturas dessa escola com o objetivo de transformá-la para 

que a nós faça sentido, se torna tarefa árdua, mas inquietantemente desafiadora para 

aqueles que essa educação burguesa não deu conta de conformar por inteiro segundo 

sua intencionalidade. 

O colégio Iraci Salete, apesar de estar contido dentro de condições objetivas da 

lógica capitalista, é reconhecido como sinônimo de resistência, pois, desde seu início é 

possível notar um esforço em concretizar o princípio de que a formação não deve ser 

apenas cognitiva, mas também humana, mirando seu trabalho para a formação de 

lutadores e construtores da luta da classe trabalhadora. Segundo Pistrak: 
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É preciso que a nova geração compreenda, em primeiro lugar, qual é a 

natureza da luta travada atualmente pela humanidade; em segundo 

lugar, qual o espaço ocupado pela classe explorada nesta luta; em 

terceiro lugar, qual espaço deve ser ocupado por cada adolescente; 

então é preciso que cada um saiba, em seu respectivo espaço, travar a 

luta (PISTRAK, 2000, p.53). 
 

Portanto, a juventude do colégio passou a projetar a escola para que possa ser 

um espaço de formação humana vinculada com as lutas dos trabalhadores Sem Terra 

que ao conquistarem o direito à terra, percebe a necessidade da educação no/do campo 

para seus filhos. Os herdeiros dessa luta adentram a escola com a tarefa de se apropriar 

dos saberes historicamente construídos pela humanidade, mas também de continuar a 

luta de seus pais. Assim, a escola proporciona processos de tomada de consciência de 

suas crianças e jovens, desde as tarefas pedagógicas da sala de aula e políticas das lutas 

do Movimento Sem Terra (MST), onde se busca construir os caminhos que a leve a esta 

tomada de consciência por inteiro.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

No decorrer da história do Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, 

podemos perceber seu esforço em abrir as portas para que alguns espaços de auto-

organização da juventude fossem sendo forjados em sua estrutura. Desse modo, o 

colégio buscou diversificar as formas de ensino-aprendizagem, preocupando-se com a 

ampliação das dimensões formativas do trabalho com a juventude para além da sala de 

aula, e para tanto, desenvolveu os projetos extraclasses nas mais diversas áreas. Espaços 

que buscavam instigar a auto-organização. 

Também desde seu início a escola contou com a participação dos estudantes na 

gestão escolar, a partir do Coletivo de Estudantes Coordenadores de Turmas, que 

compõe a coordenação geral dos educandos da escola, que se reúne periodicamente para 

momentos de estudo, discussão e encaminhar questões referentes à vida escolar, bem 

como organizar e coordenar o Momento Cívico e o Conselho de Classe Participativo. 

O primeiro contato de muitos educandos direta ou indiretamente com o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), se deu na escola, ou pela 

mediação dela. Pelo trabalho de formação da identidade Sem Terra realizado 
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internamente e pelo contato com a dinâmica formativa do MST, para além dos muros da 

escola, como em cursos de formação para a Juventude. Essa relação com os processos 

organizativos e formativos do MST despertou o espírito de militância na juventude e a 

necessidade organizativa de criar suas próprias formas coletivas de organização no 

colégio, entendendo que o chão da escola pudesse ser o espaço de contribuição no 

Movimento como um todo. 

Quanto ao histórico da auto-organização no colégio Iraci Salete, percebemos que 

ela inicia com o Projeto Viver em Harmonia no início dos anos 2000, para incentivar a 

participação dos educandos em oficinas de Arte e Cultura, depois com a implementação 

dos Ciclos de Formação Humana em 2008, com a criação dos coordenadores de turma e 

o coletivo de estudantes coordenadores de turmas, vinculado aos ciclos e as práticas 

pedagógicas do Momento Cívico e do Conselho de Classe Participativo. Aliado a auto-

organização, os estudantes passam a participar ativamente na gestão escolar para 

conduzir os processos organizativos do colégio, com o permanente contato com a 

dinâmica formativa do MST em diversos espaços de formação política e da luta.  Em 

2010, houve a criação do Grêmio Estudantil e a relação de atividades de auto-

organização voltadas à comunicação. Já em 2012 a constituição do Coletivo de 

Juventude que passa a se integrar a luta do MST e na organização da escola. Em 2013, a 

evolução do Grêmio Estudantil, para o Núcleo de Dirigentes dos Estudantes (NDE). No 

ano passado, 2014, com a experimentação dos Complexos de Estudos é constituído os 

Núcleos Setoriais na tentativa de envolver toda a escola na auto-organização.   

Destacamos alguns exemplos da auto-organização, como o Núcleo de Dirigente 

dos Estudantes (NDE), um espaço novo que surge de uma evolução na antiga 

organização do Grêmio Estudantil. Essa instância contém representatividade das formas 

organizativas dos estudantes, também contidas dentro da escola - Coletivo de 

Estudantes Coordenadores de Turma, Coletivo de Comunicação e projetos, além de 

estar aberta a participação de todos que queiram contribuir. Tem como tarefa participar 

da gestão escolar, ajudar a garantir unidade estratégica as diversas ações 

transformadoras que estão sendo desenvolvidas dentro e fora da escola, ser mediadora e 

articuladora destas para com os demais estudantes, além das outras funções que ainda 

estão em processo de construção.   
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Outro exemplo de espaço da auto-organização são os núcleos setoriais que 

fazem parte dela, que busca vincular o conhecimento científico com a vida, sendo 

possível desenvolver trabalhos na escola e no assentamento. 

Além desses e outros espaços para além da sala de aula, há a participação de 

espaços formativos para além da escola, no caso da participação de encontros, 

seminários e cursos de formação principalmente proporcionados pelo Movimento. 

Também existe o vínculo organizativo direto com o Coletivo de Juventude do MST o 

qual os estudantes do colégio ajudam a constituir, e também o vínculo com o Setor de 

Educação e com o Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em 

Agroecologia (CEAGRO) sujeitos essenciais que dão suporte a luta e ao processo de 

formação dos estudantes. 

À medida que se foi construindo os meios concretos como esses, de aproximar 

os reais objetivos da juventude com a escola, resultados positivos vão se constituindo, e 

a possibilidade de apontar os limites e as fragilidades do processo também. 

 Assim, os processos de formação e lutas contribuíram para que os estudantes 

construíssem sua compreensão sobre o que é auto-organização, como vejamos abaixo: 

O que os estudantes entendem por auto-organização: 

 O envolvimento dos estudantes no processo de gestão escola; 

 Não vem pronto e acabado como na sociedade capitalista; 

 É feita por um coletivo de estudantes; 

 Os núcleos setoriais têm uma relação profunda com o trabalho 

socialmente necessário; 

 A auto – organização pretende formar lutadores e construtores; 

 Parte das necessidades específicas (do dia a dia da escola); 

 

Diante dessa compreensão, do sentido da auto-organização dos estudantes, 

percebemos que o projeto educativo defendido pela escola é imprescindível para 

impulsionar a participação dos estudantes dentro e para além dela. Traduz-se, assim em 

um espaço de tomada de decisões a respeito da organização da escola, opinar e decidir 

com o coletivo, ajudando a pensar e fazer escola. Destacamos, no Projeto Político 

Pedagógico (2009), que: 



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 

99 
 

 
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 (PARANÁ, 2013, p.58). 
 

Portanto, a auto-organização é a dinâmica de organizar e construir espaços de 

participação dos estudantes que passam a conduzir os processos de gestão da escola. 

Portanto, a auto-organização tem como objetivo principal desenvolver a autonomia, 

capacidade organizativa e o trabalho coletivo das crianças e adolescentes. A auto-

organização dos estudantes é um processo coletivo em que se faz necessário ter bem 

claro “o que queremos com a escola”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que os desafios para superar a forma escolar capitalista são muitos, 

dentre os maiores está em levar a vida para dentro das salas de aula e conectar o que se 

faz fora da sala de aula, que é de grande valia, com o ensino de dentro da sala, 

considerando-os partes de um todo que é a educação.  

A formação que se dá através da escola e que transforma a vida dos sujeitos 

envolvidos em sua dinâmica, só é possível porque existe um movimento para romper 

com a relação dual no ensino, onde os muros recolhem o conhecimento da vida real e 

que a isentam da parte fundamental de seus compromissos com a humanidade.    
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