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5.  A FORMAÇÃO DE EDUCADORES: PEDAGOGIA DA TERRA NO 

PARANÁ 
Aparecida do Carmo Lima1 

 

RESUMO: Os processos de formação de Educadores do Campo no Paraná é uma 

construção dos Movimentos Sociais Populares do Campo, da Articulação Paranaense 

por Uma Educação do Campo com as Instituições Públicas dispostas a trabalhar com os 

povos camponeses. O objetivo deste texto é a socialização de elementos de percursos da 

constituição dos cursos formais de Licenciatura em Pedagogia do Campo, associado 

com os desafios da luta pela Reforma Agrária Popular e da Educação do Campo.  Os 

processos formativos foram viabilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA através do Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, cujo 

financiamento por intermédio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - 

PRONERA e também com a SETI.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Educadores; MST e Educação do Campo; 

Política Pública – PRONERA, UNIOESTE e UEM.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A formação de educadores é uma demanda sintetizada pelos Movimentos 

Sociais Populares do Campo2 no Estado do Paraná, tem sua raiz e materialidade nas 

ações política feitas pelos sujeitos do campo. Sendo, indissociáveis da luta por Políticas 

Públicas Educacionais na Reforma Agrária e na Educação do Campo, pautada a partir 

dos anos de 1990 na agenda política da sociedade, e da luta por um Projeto Popular de 

Campo na perspectiva da emancipação humana (LIMA, 2011). 

O objetivo deste texto é sintetizar elementos da experiência de formação de 

educadores conquistados a partir dos cursos formais de Licenciatura em Pedagogia do 

Campo, associado com os desafios da luta pela Reforma Agrária Popular e da Educação 

do Campo.  Tais processos educativos é parte do trabalho realizado pelos Coletivos de 

Acompanhamento Pedagógico (CAPP) dos Cursos. Utilizou-se da pesquisa documental 

                                                           
1  E-mail: cidaems@gmail.com.  
2   De acordo com Verdério e Silva ([s/d], ao utilizar esta afirmação, tem-se por perspectiva “a de 

compreender a atuação de determinados movimentos sociais classistas- neste caso os povos trabalhadores 

do campo – que se configuram no confronto direto com o capital, rompendo desta forma com uma 

postura Pós-Moderna, que ao utilizar-se do termo “novos movimentos sociais” deixa de lado a 

centralidade da luta de classe, e desvincula a luta destes movimentos sociais da perspectiva de um projeto 

de sociedade contraposto ao da sociedade capitalista.  

mailto:cidaems@gmail.com
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(fontes primárias: registro sobre a criação dos cursos), a pesquisa bibliográfica e a 

observação participante.   

A socialização da experiência dos cursos formais em Pedagogia para Educadores 

do Campo trata-se de elementos de constituição, da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – UNIOESTE: a primeira Turma Antônio Gramsci [2004 – 2008], campus de 

Francisco Beltrão, e a segunda Turma Nadja Krupskaya [2009-2012], e a terceira Turma 

Anatoli Lunatcharski [2013-2016], e da Universidade Estadual de Maringá – UEM, a 

primeira Turma Iraci Salete Strozak [2013-1016]. 

A parceria é com as Instituições Públicas de Ensino Superior no Paraná, 

financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, através do Instituto 

Nacional de Colonização da Reforma Agrária – INCRA, por intermédio do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, “[...] que custeia o 

deslocamento, o alojamento e a alimentação dos educandos. A Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – SETI, através da UNIOESTE, é 

responsável pela estrutura física, pela liberação de professores, coordenação e secretaria 

do curso (VERDÉRIO, 2011, p.148)”.  

 

A LUTA PELO CURSO DE PEDAGOGIA DA TERRA NO PARANÁ 

 

 

Em 1998, o MST a partir de parceria com a Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do RS – UNIJUÍ e o PRONERA/INCRA realizou no ITERRA3/IEJC, a 

primeira turma de Pedagogia da Terra do Brasil. A necessidade de um curso de 

graduação para formação de educadores foi tema dos debates do MST/PR, desde 1998. 

Foi proposto para a Universidade Federal do Paraná - UFPR a realização de um curso 

de graduação, mas foi oferecido o curso na modalidade à distância. A luta desses 

processos no MS/TPR é parte da resistência e persistência, “[...] como foi a luta pela 

primeira turma de “Pedagogia da Terra” que iniciou suas negociações para a construção 

                                                           
3  O ITERRA/IEJC é primeira Escola formal do MST a oferta os Cursos Técnicos de Educação 

Profissional, Ensino Superior e algumas especializações. Como por exemplo, à formação de educadores 

do campo, com a identidade “Pedagogia da Terra”, e posterior, o curso de Licenciatura em Educação do 

Campo em parceria com a Universidade de Brasília – UNB (VERDÉRIO, 2011). 
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do curso a fim realizar convênio com o PRONERA em 2001, junto à UFPR, não sendo 

viabilizado [...] (ARTICULAÇÃO, 2013,p.18)”. 

No ano de1999, o MST procurou à UEM e apresentou a demanda de oferta do 

curso de Pedagogia da Terra.  Durante o processo de negociação, em março de 2002, 

realizou-se um acampamento junto à universidade, foi feito uma etapa preparatória, 

tendo uma média de 90 pessoas para o vestibular, no entanto o curso não aconteceu 

(VERDÉRIO, 2011). Esta relação também não avançou, passou se então a negociar com 

a UNIOESTE, que realizou uma parceria em 2003, iniciando o curso em junho de 2004 

no Campus de Francisco Beltrão, posterior, a segunda turma, a partir de 2007 no 

Campus de Cascavel, sendo que em 2009, inicia também o curso de Licenciatura com 

financiamento específico do PROCAMPO (ARTICULAÇÃO...,2013,p.18). 

A formação de educadores do Campo é parte das atividades realizadas pela 

Articulação Paranaense por uma Educação do Campo4 - APEdoC. Num primeiro 

momento, suas ações estiveram vinculadas as práticas de cada Organização. No MST, 

“[...] nas práticas de Educação Infantil organizadas nas Cirandas Infantis, as escolas de 

acampamentos e assentamentos, a Educação de Jovens e Adultos e a organização de 

encontros visando a formação dos educadores, [...] em outubro de 1999, o MST realiza 

o Encontro de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária [...] (VERDÉRIO, 2011, p. 

133). 

Na análise de Verdério (2011) a primeira experiência do curso de Pedagogia da 

Terra Turma Antônio Gramsci (2004-2008) da UNIOESTE, é um dos processos 

formativos concretos para a consolidação da formação de educadores na educação 

formal no MST e com a Educação do Campo no Estado do Paraná. Ou seja, “a partir de 

2004, a demanda por formação de educadoras e educadores do campo em cursos de 

graduação, passou a fazer parte permanente do debate nas Instituições Públicas de 

Ensino Superior do Paraná (VERDÉRIO, 2011, p. 145)”. 

O curso de Pedagogia é organizado em Regime de Alternância que compreende 

o Tempo/espaço Escola/Universidade e o Tempo/espaço Comunidade, foi estruturado 

para acontecer em períodos anuais (4 anos), organizados em etapas. Tem como objetivo 

                                                           
4   Foi constituída em 2000, a partir da II Conferência Estadual por uma Educação Básica do 

Campo. É um espaço de articulação dos diversos Movimentos Sociais e Organizações Populares do 

Campo que atuam no Paraná (VERDÉRIO, 2011). 
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formar docentes para a Educação Infantil, séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos, e também, um Educador - Pedagogo capaz de articular 

processos de formação nas famílias e comunidades do campo, articulados a um projeto 

de transformação social (CURSO DE PEDAGOGIA..., 2013.p.1). 

 

 

Percurso de 12 anos de luta pela criação da Pedagogia do Campo na UEM 
 

No ano de 2001, a APEdoC5 procurou à administração da UEM, solicitando 

“apoio institucional para a criação de um curso superior de formação de educadores que 

já atuam em escolas do campo”, a qual veio acompanhada de uma “Proposta de criação 

do curso de Pedagogia aos Educadores e Educadoras do Campo” (Processo 2486/2002, 

fls. 3-36) (UEM, 2009). Em 26/11/2007, sob a presidência do Vice-Reitor da UEM, 

realizou-se uma reunião com a presença dos seguintes participantes: Professores da 

UEM, e representantes da Via Campesina – integrantes do Movimento Sem Terra e da 

Associação de Trabalhadores na Educação e Produção em Agroecologia Escola Milton 

Santos - ATEMIS (UEM, 2009).  

O Movimento apresentou demandas concretas da formação de educadores; “há 

mais de quatro anos, da Escola Itinerante no Estado do Paraná, amplia a demanda de 

qualificação de docentes (educador/pesquisador/gestor) no atendimento as populações 

acampadas assegurando o direito à educação destas populações” (COMISSÃO... 2008 

p.10). O levantamento naquele período; “[...] são onze escolas Itinerantes, sendo que 

duas atendem da Educação Infantil ao Ensino Médio. Atualmente (2008) com 

aproximadamente 1. 800 crianças, nos municípios de Cascavel, Céu Azul, Santa Tereza 

Doeste, Guairaça, Matelândia, Planaltina do Paraná, Amaporã, Ortigueira, São João do 

Ivaí (COMISSÃO...2008, p.1). Também foi afirmado que; 

Em média trabalham nas Escolas Itinerantes [...] 180 educadores em 

processo de formação no Ensino Médio Regular (78), Curso de 

Magistério (30) e Graduandos em Pedagogia (16) e 56, no aguardo por 

                                                           
5  A Articulação Paranaense por uma Educação do Campo é composta: Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST), Comissão Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB), Associação de Agricultores 

Familiares do Sudoeste do Paraná (ASSESOAR), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento 

dos Pequenos Agricultores (MPA) e Comissão Pastoral da Terra (CPT). 
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formação.  [...] foram conquistados 03 grandes assentamentos nos 

município de Rio Bonito do Iguaçu e Quedas do Iguaçu onde foram 

garantidas [...] 22 escolas. [...] uma demanda de aproximadamente 110 

educadores para educação básica, bem como de coletivo pedagógico 

para as escolas.  

Em 2007, o MST havia iniciado uma campanha de mobilização nas áreas de 

reforma agrária exigindo formação e qualificação de educadores e coordenadores 

pedagógicos. Junto com a Via Campesina, havia organizado e em andamento; “[...] 

quatro Centros de Formação em Agroecologia parceria com a Escola Técnica da 

Universidade Federal do Paraná, situadas em Maringá: Escola Milton Santos, São 

Miguel do Iguaçu: Escola José Gomes da Silva; Cantagalo e Rio Bonito do Iguaçu: 

Escola Iraci Salete Strozak e na Lapa: Escola Latino Americana de Agroecologia – 

Curso de Tecnólogo (COMISSÃO... 2008. p, 2).” 

Diante da demanda apresentada, foi sintetizado pela Comissão de Estudo, que o 

Curso de Pedagogia Para Educadores do Campo, “tem por finalidade atender demandas 

de todo o Estado do Paraná, em especial, educandos de Assentamentos e 

Acampamentos” (2008. p.2).  E também, “[...] formar educadores do campo e para o 

campo” (2008.p.3).  

Em resumo, o MST no Paraná, com luta permanente, resistência e persistência, 

através do Setor de Educação e da Escola Milton Santos, tem trabalhado por um longo 

período junto com a UEM, e em parceria com INCRA na elaboração e posterior, na 

implementação do curso. A partir de 2012, foi conquistado o Curso de Pedagogia – 

Turma Especial para Educadores do Campo.  No mesmo ano, na UNIOESTE foi 

conquistada a terceira turma, ambas com a identidade afirmada “Pedagogia da Terra”.  

Em 2013, foi iniciado o curso de Pedagogia, uma conquista histórica dos sujeitos 

coletivos, durante um longo período de 12 anos de luta e de trabalho árduo com a UEM 

e o INCRA. O MST através do Setor de Educação e com os integrantes dos Coletivos 

de Acompanhamento (CAPP) organizaram a Etapa Preparatória com os sujeitos 

indicados para compor as duas (2) turmas de Pedagogia. A atividade aconteceu na 

Escola Milton Santos em Maringá6, objetivando o estudo sobre o Método Pedagógico e 

                                                           
6
  a Etapa I do Tempo Escola/Universidade da Turma I da UEM-EMS aconteceu no período de 24 

de abril a 15 de junho de 2013.  A turma foi composta com 38 estudantes, sendo eles 34 mulheres e 4 
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do Projeto Pedagógico do Curso, e também, teve na preparação do processo de seleção 

(vestibular) específico. 

2.1.1. Implementação do Projeto Pedagógico: Matriz Integrativa para formação do 

Pedagogo  

O MST, da Via Campesina e da APEdoC apresentaram a, “[....] a demanda de 

formação/qualificação de pedagogos, em seu sentido amplo: educadores professores, 

pesquisadores, gestores, para atuarem na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Educação Básica) e na Educação de Jovens e Adultos (UEM,2012)” . A 

Comissão de Estudo evidenciou a existência de uma formação articulada com;  

 uma postura teórico-metodológica focada na formação humana e 

profissional para atuarem numa escola entendida como integrada na dinâmica 

social das comunidades e de suas formas de organização, e comprometida 

com a elaboração/apropriação de um conhecimento enraizado na vida do 

campo; 

 um projeto pedagógico diferenciado, que visa oportunizar a esses 

profissionais a vivência da educação como prática social. [...] propõe-se um 

curso com uma matriz integrativa (docência-pesquisa-gestão); cada 

módulo com um número determinado de componentes curriculares/disciplinas 

respeitando-se períodos de tempo e de espaço educativos diferenciados; 

 uma forma de organização do tempo e do espaço educativos sob o regime 

de alternância, [...] um tempo na Escola (Universidade); outro tempo em 

sua Comunidade Camponesa (Assentamento) (UEM, 2012). 

 

O MST e a Via Campesina têm sistematizado suas práticas pedagógicas, 

orientações políticas prepositivas sobre o perfil do “Pedagogo da Terra, do Educador do 

Campo7” e o lugar de sua atuação; a) em espaços educativos [escolares e outros espaços 

de educação] incluindo específicos da dinâmica da formação do MS; b) formar o 

pedagogo como um profissional da educação (formação humana).  

                                                                                                                                                                          

homens, 7 do Estado de São Paulo, 1 do Estado de Rondônia, 1 do Estado de Mato Grosso do Sul, e 29 do 

Estado do Paraná. 

 

7  Elementos sintetizados a partir da sistematização feita pela Escola Josué de Castro a partir da 

Turma de Pedagogia da Terra - Turma José Martí da Via Campesina (ITERRA, 2009, p15). 
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Também constituem com outras atribuições8, tais como: a condução de 

processos pedagógicos [formação do ser humano, em suas múltiplas dimensões – 

vinculado a um projeto de sociedade, de humanidade; um pedagogo da terra é um 

profissional preparado para “ocupar’ a escola transformando-a na perspectiva da 

Educação do Campo; e também, desenvolve sua atuação e formação como práxis 

[relação teoria e prática – Tempo Escola e Tempo Comunidade (LIMA, [SLIDES], 

2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Entre os elementos que compõem o Método Pedagógico que embasam o 

trabalho pedagógico, pontua-se a demanda da construção de uma síntese reflexiva sobre 

o Tempo espaço Escola/Universidade e o Tempo espaço Comunidade. A Prática de 

Ensino é outro elemento estruturante na formação do pedagogo, a qual é integrada ao 

componente curricular “Estágio Supervisionado”, em cada turma e, de acordo, com o 

formato do Projeto Político Pedagógico, ela esteve e esta vinculada a realização do 

Estágio previsto em cada proposta formativo do Curso.  Considerando o objetivo deste 

texto, não foi sintetizado elementos da Prática de Ensino na formação do Pedagogo do 

Campo, mas pontuamos alguns aspectos.  

Nas primeiras turmas de pedagogia, houve um trabalho de organização e 

intervenções na Prática Pedagógica Acompanhada (Oficina de Capacitação Pedagógica 

- OCAP), nas duas turmas em andamento tem-se por perspectiva garantir a OCAP. As 

intervenções da Prática de Ensino, ou seja, os Estágios foram organizados em diálogo 

com a Escola Base - Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak que tem 

possibilitado a realização destes nas Escolas Itinerantes9, e nas Escolas de 

Assentamentos10 da Reforma Agrária, e na Modalidade da Educação de Jovens e 

                                                           
8  Elementos sobre a Educação no MST, debate feito no curso de graduação em Pedagogia em 

uma Instituição de Ensino Superior em Maringá, em outubro de 2012 (LIMA, 2012).  
9  De acordo com Verdério e Silva, a prática de ensino dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

segunda Turma de Pedagogia do Campo da UNIOESTE foi realizada, na: Escola Itinerante Carlos 

Marighella; Escola Itinerante Zumbi do Palmares, Escola Itinerante Maria Apª Rosignol Franciosi e na 

Escola Itinerante Valmir Motta Oliveira.  
10  No segundo ano, a Turma de Pedagogia do Campo UEM/EMS (etapa 3), realizou o  Estágio  

Curricular Supervisionado I: Docência e Gestão na Educação Infantil.  Foi organizado um Coletivo de 

Acompanhamento, constituído com a participação da Comunidade e Setor Educação local, o CAPP do 
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Adultos11, uma intervenção no Projeto de Escolarização dos Anos Iniciais nas áreas de 

Reforma Agrária – PROESC FASE I, UNIOESTE/INCRA- PRONERA.   

Uma conquista relevante é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência para a Diversidade – PIBID DIVERSIDADE (Edital n. 066/2013) por 

intermédio do Ministério de Educação através da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES, atualmente na terceira turma da UNIOESTE e na 

Turma da UEM.  

 

REFERÊNCIAS  

 

ARTICULAÇÃO PARANAENSE POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Texto Base 

– Encontro Estadual da Articulação Paranaense por uma Educação do Campo 2013. 

Caderno nº 4. Candói, Paraná, 2013.  

 

COMISSÃO DE ESTUDOS. VIABILIDADE DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO PEDAGOGIA DA TERRA – PORTARIA 001/2008-CCH. 

Memória 1 (5/3/2008). Maringá, Paraná. Digitado. 3f. 

CURSO DE PEDAGOGIA PARA EDUCADORES DO CAMPO. Pedagogia da Terra- 

MSP’sdoC – PRONERA – UNIOESTE-UEM: Etapa Preparatória Escola Milton Santos 

– Maringá/PR, 2013. Digitado. 3 f. 

 

LIMA, A.C Práticas educativas em agroecologia no MST/PR: processos formativos na 

luta pela emancipação humana. 2011. 321 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2011. 

_____. Educação como prática social: trabalho do pedagogo no Movimento Social 

Popular do Campo 

diferentes contextos escolares e não escolares. Outubro de 2012, Maringá. 

VERDÉRIO, A. A materialidade da Educação do Campo e suas incidências nos 

processos formativos que a sustentam: uma análise acerca do curso de Pedagogia da 

Terra na UNIOESTE. 2011.210f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, 2011.  

 

_____. SILVA, J. Z. A prática de ensino no curso de Pedagogia para educadores do 

Campo na UNIOESTE. Disponível em: 

                                                                                                                                                                          

Curso de Pedagogia -  professores orientadores, e professoras da Disciplina da UEM. A turma realizou o 

Estágio nas Escolas Itinerantes e Escolas de Assentamento (algumas participantes do 

PIBID/DIVERSIDADE).  As escolas foram: Escola Camponesa Municipal Chico Mendes, Escola 

Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatu, Escola Itinerante Maria Apª Rosignol Franciosi, Escola José 

Clarimundo Filho- Assentamento 8 de Abril.  
11  A Turma Pedagogia do Campo UEM/EMS Iraci Salete Strozak, realizou no primeiro semestre 

de 2015 no Tempo Comunidade V, o Estágio Curricular Supervisionado III: Docência e Gestão na 

Educação de Jovens e Adultos, nas turmas de EJA do Projeto EJA Fase I da UNIOESTE- INCRA-

PRONERA. 



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 

44 
 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/9/artigo_sim

posio_9_481_alexverderio@outlook.com.pdf>. Acesso em: 10 jul 2015.  

 

UEM/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Oferta de Curso de Graduação 

em Pedagogia - Turma especial para Educadores do campo. Maringá, 2009. 

___/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. Projeto Pedagógico: Graduação 

em Pedagogia - Turma especial para Educadores do campo. Maringá, PR, 2012.  

 

 

ANEXO: FOTOS 

 

 
Foto: Turma Iraci Salete Strozak com a professora Rôsangela Jovino da disciplina de 

Linguagens  

e Variação Linguística 

 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/9/artigo_simposio_9_481_alexverderio@outlook.com.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/9/artigo_simposio_9_481_alexverderio@outlook.com.pdf
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Foto: Educando Turma Iraci Salete Strozak em atividade no Estágio Curricular 

Supervisionado: Docência e Gestão na Educação Infantil, na Escola Itinerante Herdeiros 

da Luta de Porecatu, primeiro semestre de 2013.  

 
Educandos da Turma Iraci Salete Strozak em atividade com crianças dos assentamentos, 

durante a 12 a. Jornada de Agroecologia – agosto de 2013, Escola Milton Santos. 
 


