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4. ESCOLA MILTON SANTOS E FORMAÇÃO EM AGROECOLOGIA 

 

Adilson Vagner de Matos1 

Nilciney Toná2 

 

“O sonho nos obriga a pensar. Ousamos, desse modo, pensar que a história do homem 

sobre a Terra dispõe afinal das condições objetivas, materiais e intelectuais, para 

superar o endeusamento do dinheiro e dos objetos técnicos e enfrentar o começo de 

uma nova trajetória” (Milton Santos). 

 

RESUMO: Este texto sistematiza elementos centrais da experiência educativa da Escola 

Milton Santos, Centro de Formação organizado pelos movimentos sociais populares do 

campo, localizada no município de Maringá-PR. Trata desde o contexto e motivações de 

seu surgimento, apontando os elementos centrais de seu funcionamento e a concepção 

de Agroecologia que embasa suas práticas formativas. Busca apontar aspectos principais 

do método pedagógico implementado e as atividades desenvolvidas em parceria com 

diversas instituições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação em Agroecologia; Educação e Trabalho; MST; 

Agroecologia. 

 

A ESCOLA MILTON SANTOS 

 

A definição do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de 

desenvolver a Agroecologia nos assentamentos (a partir de 2000) desencadeou um 

processo de construção pelos movimentos sociais populares do campo no Paraná. Como 

parte disto, decide-se por desenvolver Escolas/Centros de Formação, como espaços de 

referência para promoção da Agroecologia nos territórios conquistados da Reforma 

Agrária, e para formação ampla e também técnico-profissional, buscando formar 

militantes para esta tarefa, com uma postura dialógica em relação às famílias e de 

confiança dos movimentos sociais. Com este contexto e motivação será criada a Escola 

Milton Santos (EMS). 

A Escola Milton Santos é um Centro de Educação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável dos Movimentos Sociais Populares do Campo, criada em 

10 de junho de 2002. O terreno em que se localiza a escola pertence oficialmente à 

prefeitura do município de Maringá, situando-se na divisa com o município de 

Paiçandu. A área estava abandonada desde 1982 e contava com prédios inacabados de 

                                                           
1  Correio eletrônico: adilsonvagnermatos@gmail.com 
2  Correio eletrônico: nilciney@yahoo.com.br 
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uma indústria de cerâmica, e estado de abandono, utilizado apenas como depósito de 

lixo e para retirada de cascalho e basalto, resultando em grave devastação ambiental. 

Desde 2004 a área foi cedida oficialmente para o Instituto Técnico de Educação e 

Pesquisa da Reforma Agrária-ITEPA e a Universidade Federal do Paraná-UFPR 

(posteriormente, o ITEPA delegou sua representação à ATEMIS3) com o objetivo de 

construção e funcionamento da Escola. 

Todas as estruturas existentes na Escola foram construídas ou recuperadas 

graças ao trabalho voluntário de camponeses e camponeses assentados e acampados de 

todas as regiões do Paraná. Os estudantes também, tem o desafio de contribuir na 

construção da EMS. Um projeto aprovado junto à Secretaria de Estado da Ciência e 

Tecnologia (SETI) permitiu a aquisição de material de construção para a reforma dos 

prédios, bem como de móveis e equipamentos escolares e livros. 

A Escola Milton Santos dispõe de espaços para atividades pedagógicas e casas 

destinadas aos educadores e às famílias de trabalhadores que residem na escola. Além 

disso, desenvolve a produção agroecológica em diversas frentes. Demanda a dedicação 

integral de cerca de 30 trabalhadores residentes no local. 

A escolha do nome de identidade da Escola tem origem no contexto das lutas no 

período histórico em que o tema da globalização era efervescente, principalmente na 

organização e levantes dos povos, no campo do enfrentamento contra a expansão do 

capital. A contribuição teórica de Milton Santos4 e instrumento importante de 

compreensão e resistência nesse contexto. 

Em sua obra "Por uma outra globalização", Milton Santos explica que a 

agricultura também foi incorporada à lógica da organização da economia capitalista, no 

que ele chamava de “agricultura científica globalizada” (para os movimentos sociais do 

campo entende-se pelo nome de agronegócio), na qual os bens naturais – terra, água, 

                                                           
3  Associação de Trabalhadores na Educação e Produção em Agroecologia Milton Santos-

ATEMIS, fundada em janeiro de 2007, tem por objetivo geral estimular o desenvolvimento comunitário e 

cultural, o desenvolvimento agrícola, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável, desenvolvendo 

atividades de educação, capacitação e pesquisa, conforme explicitado em seu estatuto. 

4  Milton de Almeida Santos nasceu em Brotas de Macaúba (BA), em 3 de maio de 1926. Formou-

se em Direito na UFBA em 1948, Doutor em Geografia pela Universidade de Estrasburgo. Escreveu mais 

de 40 livros, recebeu 20 títulos honoris causa. Faleceu em São Paulo, no dia 24 de junho de 2001, aos 75 

anos, vítima de câncer. 
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sementes, toda a biodiversidade - tornam-se aos poucos propriedade privada e 

mercadoria, e assim, o campo tem sido um espaço e território utilizado para reprodução 

e acumulação de capital. Milton Santos foi um homem à frente de seu tempo e que 

deixou lições de vida. Foi um internacionalista, um lutador contra as injustiças sociais, 

um militante defensor da classe trabalhadora. 

 

O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

A Escola Milton Santos é uma escola popular, não está oficialmente integrada à 

rede pública de ensino. Seus cursos formais são oficialmente reconhecidos por meio das 

parcerias com instituições públicas de ensino. Os cursos escolares recebem apoio do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). A manutenção 

financeira da escola se dá por meio de projetos, doações, comercialização da produção 

própria e trabalho voluntário. 

Tem como objetivo geral se constituir como um Centro de Educação do Campo 

em vista de elevar o nível de formação política e cultural, e promover a educação e 

capacitação de jovens e adultos do campo. Busca participar na construção de um projeto 

de humanização das pessoas que possibilite formação de sujeitos sociais na construção 

de um projeto de desenvolvimento do campo e do país.  

A dinâmica de funcionamento da escola proporciona o envolvimento de todas as 

pessoas nas atividades práticas, no estudo e na convivência. Para isto, inclui como 

princípio, a direção coletiva da organização política e da organização do trabalho, a 

divisão de tarefas, onde todos participam da construção de objetivos comuns, o 

planejamento e avaliação permanente. 

A Escola Milton Santos estabelece uma relação com o MST e outros 

movimentos da Via Campesina Paraná (VC)5, os quais incidem no processo 

organizativo, apresentam demandas de formação e ajudam a compor quadro de 

trabalhadores que moram neste espaço. 

                                                           
5  Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA), Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Federação 

dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB), Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Instituto de 

Educadores Populares (IEEP), Escola Latino-Americana de Agroecologia, Terra de Direitos. 
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NOSSA COMPREENSÃO SOBRE AGROECOLOGIA 

 

Entendemos que a Agroecologia é uma construção recente que ganha maior 

projeção a partir dos anos de 1980, cuja definição não está consolidada, pelo contrário, 

está em disputa. É geralmente compreendida como abordagem científica, integradora de 

diversas áreas do conhecimento, que promove o diálogo de saberes dos povos 

originários e tradicionais e o conhecimento sistematizados pelos parâmetros ditos 

científicos, considerando os valores culturais e princípios ecológicos que dão base para 

a gestão dos agroecossistemas. 

Diferentemente das diversas modalidades de agricultura alternativa, a 

agroecologia se insere em propostas de ações sociais coletivas que buscam superar o 

modelo do agronegócio, apontando, assim, para processos de organização social que se 

orientam pela luta política e transformação social (GUHUR; TONÁ, 2012). 

Nesta perspectiva, a Agroecologia “inclui: o cuidado e defesa da vida, produção 

de alimentos, consciência política e organizacional” (VIA CAMPESINA, 2009), e é 

inseparável da luta pela soberania alimentar e energética, defesa e recuperação de 

territórios, reformas agrária e urbana, aliança entre os povos do campo e da cidade e 

cooperação. (Guhur et. al, 2013). Agroecologia é parte da luta contra-hegemônica dos 

trabalhadores em contraposição à lógica de reprodução do capital, estando inserida na 

busca por construir uma sociedade de produtores livremente associados com a 

sustentação de toda a Vida (VIA CAMPESINA, 2006).  

Nesse contexto, as práticas educativas de formação profissional em 

Agroecologia de que tratamos têm por objetivo contribuir na estratégia do MST e da 

Via Campesina para construir um novo projeto de desenvolvimento para o campo e para 

toda sociedade, pois que, embora a agroecologia possua uma especificidade que 

referencia a construção de outro projeto de campo, tal projeto de campo é incompatível 

com o sistema capitalista e depende, em última instância, de sua superação. (Guhur et. 

al, 2013). 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO 
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A proposta pedagógica da EMS se orienta pelos seguintes elementos metodológicos: 

regime de alternância6, trabalho como elemento pedagógico fundamental, formação 

integrada ao processo de produção, organização por tempos educativos, organização em 

coletivos, relação escola e comunidade como elemento estratégico, qualificação aliada à 

escolarização e à formação política.  

A alternância, compreendida como regime e não uma pedagogia é desenvolvida 

em dois espaços diferentes, o Tempo Escola e o Tempo Comunidade. O Tempo/Espaço 

escola é organizado em diversos tempos educativos com o intuito de possibilitar a 

vivência coletiva e o cumprimento das tarefas necessárias para a realização do Curso. 

Os tempos educativos organizam cronologicamente o tempo dos educandos os quais são 

estruturados da seguinte forma: tempo aula, tempo seminário, tempo trabalho, tempo 

leitura, tempo esporte e lazer, tempo oficina, tempo notícia, tempo reflexão escrita, 

tempo auto organização, tempo auto gestão e tempo estudo. 

O Tempo/Espaço Comunidade – é destinado a continuidade do processo de 

formação, que abrange: levantamento de situações vivenciadas na realidade da 

comunidade e/ou família; desenvolvimento de práticas pedagógicas; discussão com 

membros da comunidade de origem e a família sobre problemáticas emergentes, 

gerando reflexões e planejando coletivamente soluções e experiências, entre outras.  

A Escola Milton Santos também assume em seu Projeto Político-Pedagógico 

algumas dimensões pedagógicas fundamentais ao processo de formação como: o 

Estudo, o Trabalho, a Organicidade (ou Gestão, que compreende a autogestão e a 

cogestão) e a Convivência (social). Busca-se assim uma educação omnilateral7, 

compreendendo o ser humano na sua integralidade espiritual, material, artística, estética, 

científica e tecnológica.  

 

                                                           
6  Ver caderno do ITERRA nº9 
7  A omnilateralidade é aqui entendida como o “[...] desenvolvimento total, completo, multilateral, 

em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e da capacidade de sua 

satisfação” (MANACORDA, 1986, p. 78). Pressupõe a plena posse de capacidades teóricas e práticas, 

consistindo num desenvolvimento pleno dos indivíduos que pertence a uma sociedade futura (não 

limitada pela propriedade privada), mas cujas condições de concretização já se encontram dadas, e que 

podemos, nesse sentido, reivindicar. 
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CURSOS 

 

Os cursos da Escola Milton Santos atende educandos de todas as regiões do 

estado do Paraná,  e estados vizinhos, oferecendo cursos formais e não formais além de 

encontros de capacitação e qualificação, de pesquisa e difusão de práticas em 

Agroecologia. Dentre as experiências formais estão os cursos: 

-Técnico em Agroecologia existe desde 2003 (nas modalidades pós-médio, integrado 

ao Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, conforme demanda), inicialmente em 

parceria com a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ET-UFPR) e 

atualmente com o Instituto Federal do Paraná (IFPR). 

-Curso para Jovens Haitianos na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC), 

iniciou-se no mês de março do ano de 2011 em parceria com o Instituto Federal do 

Paraná (IFPR – campus Campo Largo) 

-Curso de Pedagogia para Educadores do Campo (graduação - licenciatura plena) 

teve início em abril de 2013, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), tendo duração de 4 anos, e conta com estudantes do Paraná e São Paulo. 

-Curso de Escolarização de Jovens e Adultos - EJA fase II (anos finais do ensino 

fundamental) iniciou em novembro de 2013, em parceria com a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE), e tem duração prevista de 2 anos. 

-Curso de Atendente de Nutrição, teve início em no mês de junho do ano de 2013, em 

mais uma parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR – campus de Paranavaí) 

através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC/Campo). 

A Escola Milton Santos também é um espaço onde se desenvolvem outras 

práticas educativas que visam à formação da classe trabalhadora. São regularmente 

oferecidos cursos não-formais em diversas áreas (agroecologia, saúde, formação política 

e cultura, dentre outros), além dos encontros, seminários e eventos similares que 

acontecem na escola, promovidos por Movimentos Sociais Populares, partidos políticos 

de esquerda e outras organizações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Escola Milton Santos é fruto de muitas lutas e trabalho de centenas de 

trabalhadores e trabalhadoras, Camponesas e Camponeses que dedicaram uma parte de 

suas vidas na construção deste projeto. Por isso, materializa um processo de formação 

diferenciado, que ocorre no centro do enfrentamento e da luta por direitos e 

transformações sociais. A Construção da Escola foi/é feita por quem estuda, estudou ou 

algum dia poderá estudar nela, e assim temos clareza de qual escola queremos construir. 

Uma Escola da Agroecologia, dos trabalhadores e trabalhadoras. 
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