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RESUMO: O trabalho tem por objetivo apresentar um relato, em linhas gerais, da 

especialização em Educação do Campo realizada em parceria entre UNIOESTE/INCRA 

e MST, a qual refere-se a experiência de formação continuada dos coletivos 

pedagógicos das Escolas Itinerantes e duas escolas de assentamento do MST no Paraná, 

que participam na experimentação dos Complexos de estudos gestada desde 2010, 

porém, que chega nas escolas de forma mais sistemática a partir de 2013. A referida 

especialização encontra-se organizada em períodos de alternância entre Tempo Escola e 

Tempo Comunidade, com um total de oito etapas. Destacamos alguns aspectos como 

aprendizados importantes desta experiência, não sem limites, a aproximação entre 

educação básica e educação superior; o estreitamento da relação entre universidade 

pública e movimento social; a organização de processos formativos locais, no chão da 

escola; sistematização e registro da escola; pesquisa e aprofundamento de estudos; 

oportuniza também a participação dos educandos da especialização na gestão coletiva e 

na condução do curso. Um dos limites desta experiência de caráter mais geral, diz 

respeito a continuidade da formação após o encerramento do convênio.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Especialização em Educação do Campo; formação continuada 

de educadores do campo; Escolas do MST; Complexos de estudo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este texto tem por objetivo relatar a experiência de construção e implementação 

da Especialização em Educação do Campo da Universidade Estadual do Oeste do 
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Paraná - UNIOESTE, por meio de um convênio celebrado entre PRONERA e a 

UNIOESTE (Universidade do Oeste do Paraná). O curso está vinculado ao Centro de 

Educação e Letras – CEL, e foi construído e se efetiva desde o campus Universitário de 

Foz do Iguaçu. 

 A especialização teve início em janeiro de 2014 e previsão de término em 

outubro de 2015 e nasceu colada a necessidade da realização da formação de 

educadores de várias Escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST no Paraná, em particular os coletivos pedagógicos5 das Escolas Itinerantes e de 

duas escolas de assentamento no Paraná.  Desta forma, têm por objetivo central o 

aprofundamento teórico, científico e pedagógico da proposta das escolas envolvidas, 

logo, oportunizando a continuidade da experimentação dos complexos de estudo6, em 

curso, de forma mais sistemática desde o início do ano letivo de 2013, nas Escolas do 

MST no Paraná, pautados nos princípios do MST e na necessidade de construção de 

uma escola contra hegemônica, pensada desde os trabalhadores. 

 

A FORMAÇÃO DE EDUCADORES E A ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DO CAMPO 

 

 A necessidade de construção deste curso se deu pelo fato de não haver um 

processo contínuo de formação de educadores das Escolas Itinerantes e de duas escolas 

de assentamentos do Paraná vinculadas a experimentação curricular dos Complexos de 

Estudo. O processo exige uma formação consistente e constante, o que não vinha sendo 

custeado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED), o que acabava 

dificultando muito a construção de um processo formativo aos educadores desde a 

reflexão sobre a sua vivência e trabalho educativo desenvolvidos na escola/comunidade. 

                                                           
5  O coletivo pedagógico é formado por coordenadores pedagógicos e/ou diretores; pedagogos e 

alguns educadores destacados para tal função. Estes coletivos têm por objetivo contribuir na condução e 

no acompanhamento da escola, na intenção de dar unidade ao processo formativo desenvolvido.  

6  Sobre a experimentação pedagógica dos complexos de estudo, ver: FREITAS, Luiz Carlos; 

SAPELLI, Marlene; CALDART, Roseli (orgs).  Caminhos para a transformação da escola 3 – complexos 

de estudo na organização do trabalho pedagógico de escolas do campo. São Paulo: Expressão Popular, 

2015.  
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Esta situação acaba sendo agravada pela forma temporária de contratação de grande 

parte dos educadores, em especial das escolas do campo, pela secretaria de educação, a 

nível estadual, que gera grande rotatividade de educadores, de maneira mais incisiva nos 

anos finais do ensino fundamental e ensino médio.  

 Esta situação exige que o Setor de Educação do MST no Paraná busque 

parcerias com Instituições de Ensino Superior para viabilizar a formação dos 

educadores que atuam nas Escolas do Movimento Sem Terra, sejam elas de 

acampamentos ou assentamentos. Neste caso, a parceria com a UNIOESTE e Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA permite que se efetive a 

formação acadêmica, política e pedagógica de mais de 40 educadores/educandos, pois 

além de educadores das escolas passam a se configurar educandos do curso de 

especialização. Desta forma, a formação destes sujeitos é compreendida, além da sua 

dimensão pedagógica e científica propriamente dita, mas, na relação de inserção social e 

coletiva com os objetivos da transformação da realidade social e educativa. (PPP, 2013). 

 Ademais deste contexto, essa especialização vem se somar com um esforço 

construído há algum tempo desde o Setor de Educação do MST no Paraná, que tem 

estudado e consolidado experiências escolares no campo progressista.  

Esta especialização foi construída como um espaço que permite ao conjunto de 

escolas do MST no Paraná avançar na construção do experimento dos complexos de 

estudo, que vem sendo gestado, desde 2010, e se referência na experiência educacional 

soviética pós-revolução de 1917 registrada principalmente por Pistrak (2009), 

Krupskaya e Shulgin (2013). Porém, consiste numa reelaboração da proposta dos 

pioneiros soviéticos, considerando a materialidade atual em que circunscrevem as 

escolas do MST, contexto distinto da experiência russa. O PPP do curso aponta que 

 

[…] o Curso de Especialização em Educação do Campo ao se 

propor em realizar a formação dos professores do campo, encontra-

se intimamente vinculado ao processo de construção curricular das 

escolas do campo situadas em áreas da Reforma Agrária, mais 

especificamente dialoga com a construção dos Complexos de 

Estudo em marcha nas Escolas Itinerantes do Paraná e o Colégio 
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Estadual do Campo Iraci Salete Strozak (PPP, p. 07, 2013). 

 

 A efetivação do curso tem possibilitado realizar a interlocução da Educação 

Superior com a Educação Básica, desde as práticas educativas vinculadas a construção 

dos complexos de estudo. Neste sentido, esta especialização a nível lato sensu atende a 

uma demanda de formação continuada dos educadores do MST no Paraná, e contribui 

com a construção de uma escola pautada na Pedagogia do Movimento, nos pilares da 

Educação do Campo e na experiência da Pedagogia Socialista Soviética orientada pela 

teoria marxista do conhecimento. A implementação do curso de especialização tem 

por convicção a necessidade de transformação da forma escolar, que orienta a 

construção dos complexos de estudo desde uma releitura da experiência soviética. 

 A Especialização em Educação do Campo é composta por 392 horas/aulas de 

disciplinas teóricas e 80 h de trabalho de campo (práticas), com uma carga horária total 

de 472 horas, sendo organizada por três eixos:  I) Fundamentos da Educação do Campo 

– com 168h;  II) Trabalho Pedagógico na Escola do Campo –  com 160h e o III) Prática 

de Pesquisa na Educação do Campo – com 144h. Tem como objetivo geral especializar 

educadores e educadoras de áreas de reforma agrária, na especificidade da Educação do 

Campo, alicerçados em uma perspectiva teórico-metodológica atrelada à emancipação 

humana (PPP, 2013).  

 Esta parceria entre UNIOESTE, Setor de Educação do MST no Paraná e INCRA 

possibilita a efetivação de um curso em regime de alternância, voltado a atender as 

demandas de formação continuada dos educadores que, em sua grande maioria, atuam 

nas escolas do MST deste Estado. Neste sentido, a parceria viabilizada, possibilita o 

atendimento a necessidade das escolas envolvidas, de modo que o Setor de Educação do 

Movimento participou ativamente da discussão do perfil de formação do curso, bem 

como, da discussão das ementas de cada componente curricular, intencionalizando em 

cada disciplina a sua interface com a construção dos complexos de estudo nas escolas 

do MST em sua interface com a construção da Reforma Agrária Popular. 

 A dinâmica da alternância de tempos e espaços que embasa o curso tem 

possibilitado a reflexão e debate sobre os desafios que permeiam a construção de uma 

experiência escolar orientada pela perspectiva da classe trabalhadora, tendo como 
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sujeito coletivo ativo a classe trabalhadora do campo, o que nos permite indicar que a 

relação teoria e prática é o grande eixo norteador que embasa ao curso, a partir do 

qual é organizada a relação entre Tempo Comunidade e o Tempo Universidade. 

 Algumas das temáticas e conceitos estudados/debatidos no curso expressam esta 

primazia da relação entre prática e teoria e o compromisso com a construção de uma 

outra forma escolar, considerando as limitações e potenciais da materialidade atual. Os 

conteúdos dos diferentes componentes curriculares da referida especialização, tratam 

dos pressupostos teóricos metodológicos da proposta de educação do MST e da 

educação marxista e seu método de análise da realidade. Como também, de forma mais 

específica dos fundamentos da organização curricular desenvolvida nas escolas 

envolvidas: a Proposta Pedagógica dos Ciclos de Formação Humana e dos Complexos 

de Estudos, que englobam dentre algumas questões: a construção do inventário da 

realidade, a relação escola-comunidade, a auto-organização dos estudantes, o auto-

serviço, o trabalho socialmente necessário, ao Núcleos Setoriais, objetivos formativos e 

objetivos de ensino, planejamento de ensino e sua operacionalização,  vínculo com as 

porções da realidade, construção de metodologias de ensino, avaliação, 

desenvolvimento humano omnilateral, ligação da escola com a vida, ciclos de formação 

humana e a mística no processo de formação humana. (MST, 2015). 

 Outro elemento que merece destaque ao olhar para este período se refere à 

importância de considerar a totalidade econômica, política e social no planejamento 

de ensino, na necessidade de, ao trabalhar os conhecimentos e conteúdos escolares, ter a 

clareza do contexto no qual a escola/comunidade estão inseridos, mas sem perder o foco 

mais amplo de trabalho que implica em relacionar os aspectos sociais, políticos e 

econômicos a nível local com o contexto mais amplo. Na especialização, este elemento 

esteve presente no estudo sobre o planejamento de ensino e estratégias para o 

desenvolvimento nas escolas ancorado pelo estudo das categorias da Prática: 

Agricultura Camponesa, Produção de Alimentos, Agronegócio e Reforma Agrária, por 

meio das quais se organizam o ensino pelos complexos. A experiência tem por 

referência as matrizes formadoras do ser humano: trabalho, luta social, organização 

coletiva, cultura e história, síntese advinda da Pedagogia do Movimento e a 

centralidade do trabalho com o conhecimento, papel central da escola. 
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 A definição do que se estudou em cada etapa levou em conta não apenas os 

componentes curriculares do curso, mas também um diagnóstico da realidade das 

escolas do MST, considerando as necessidades de aprofundamento teórico e os desafios 

que o experimento dos complexos apresenta em cada escola, tendo sempre por princípio 

uma formação pautada na práxis social dos sujeitos do campo. 

 Durante a efetivação deste curso alguns elementos marcantes cabem ser 

destacados. O primeiro diz respeito a organização da formação local, com o conjunto 

de educadores em cada escola, a partir da especialização. Os coletivos pedagógicos das 

escolas refletem e estruturam um processo de formação continuada local, com vistas a 

socializar com os demais educadores, que não participam do curso, de aspectos centrais 

tratados nele, na intenção de dar subsídios teóricos práticos para todos os educadores 

atuarem de forma criativa e ativa no desenvolvimento do experimento dos Complexos 

de Estudos.  

Outro aspecto refere ao fato da especialização ter conseguido intencionalizar o 

processo de sistematização da experiência de construção dos complexos de estudo 

em cada escola. Esta prática de sistematizar, que se desenvolve a partir da Educação 

Popular, foi assumida pelo Coletivo Pedagógico de cada escola que se organizou de 

diferentes formas para garantir a sistematização deste rico processo vivenciado em cada 

espaço. Durante a especialização conseguimos realizar mesas de debates sobre a 

sistematização de cada escola, onde além de especialistas que faziam as ponderações a 

sistematização de cada escola, os próprios educandos puderam ler e contribuir com a 

sistematização das demais escolas, o que construiu uma bagagem bastante rica. 

Entendemos que esta experiência de sistematizar uma prática vivenciada também se 

expressa de grande valia, porque ressalta a escola do campo e os sujeitos do campo 

como construtores de conhecimento e sujeitos de sua história. 

 Outro elemento importante a ser destacado se refere a pesquisa engajada aos 

desafios da vivência do educador, ou seja, as produções em curso das monografias 

abarcam temas relacionados a construção dos complexos de estudo e transformação da 

forma escolar. No conjunto das pesquisas agrupamo-as em três grandes grupos 

temáticos que expressam o aprofundamento dos estudos via especialização, sendo eles: 

Escola, formação de educadores, avaliação e papel da equipe pedagógica; Planejamento 
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de ensino, planejamento por complexos e conteúdos disciplinares; A relação trabalho e 

escola, e Auto-organização dos estudantes. 

 Além das temáticas pesquisadas cabe pontuar que foram realizadas bancas de 

qualificação das monografias com a mesma rigorosidade da banca de defesa, visando 

contribuir e qualificar o texto escrito e apropriação da proposta a partir de cada 

educador/educando. Esta prática de qualificação de textos de Trabalho de conclusão de 

curso e de monografias, nos parece ser uma característica necessária aos cursos em 

alternância e tem sido bastante válida nos espaços onde se realiza. 

O curso também contribuiu na organização e promoção de formação continuada 

para todos educadores e educadoras das Escolas Itinerantes, em uma das ocasiões reuniu 

entre os dias 27 de abril e 2 de maio de 2014, 340 educadores (as) na UNIOESTE - 

Campus de Cascavel para proporcionar subsídios teórico-metodológico com intuito de 

fortalecer a implementação da Proposta Pedagógica do Ciclo de Formação Humana 

(CFH) com o experimento dos complexos de Estudos nas Escolas Itinerantes e Base. 

Para tal, constituiu-se ambientes de estudo, a partir de socializações das práticas 

educativas das escolas acerca dos núcleos setoriais, conselho de classe participativo, 

tempos educativos, práticas de ensino e métodos específicos das disciplinas, assim 

como, ocorreram tempos específicos para debater sobre a lógica organizativa, didática e 

pedagógica do plano de estudos por complexos de estudos e a relação com os ciclos de 

formação humana. 

 Durante uma das etapas da especialização os educadores/educandos participaram 

do Seminário Nacional da Frente de Educação Básica sobre o Experimento Pedagógico 

das Escolas Itinerantes MST PR: organização curricular em Complexos de Estudo, 

realizado em setembro de 2014, onde cada escola fez uma apresentação destacando os 

avanços e desafios na construção dos complexos de estudo em cada escola/comunidade. 

Este momento possibilitou aos educadores uma troca de experiências bastante relevante 

com educadores do MST de outros estados, como também um balanço da experiência 

de construção dos complexos de estudo, desencadeada nas Escolas Itinerantes e duas 

escolas de assentamento do MST no Paraná.  

 Outro aspecto relacionado ao curso que merece destaque se refere a gestão 

coletiva da turma, que se organiza por meio de Núcleos de Base e equipes de trabalho 
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no intuito de realizar os trabalhos de auto-serviço necessários para realização das etapas. 

Cabe o destaque a gestão coletiva dos recursos das bolsas de auxílio aos estudantes, 

onde a equipe de finanças, ficou com a tarefa de gerir o montante do recurso de bolsas 

em cada etapa, desta forma, em cada etapa, cada educador/educando repassava o valor 

da bolsa recebido, ficando apenas com o valor gasto em transporte e alimentação 

durante a vinda para a etapa, para que as compras para alimentação e locação do espaço 

físico fossem realizadas de forma coletiva. Esta é uma característica de vários cursos de 

Educação do Campo em regime de alternância, onde se evidencia que a contrariedade 

ao individualismo e se fortalece a coletividade de determinado grupo, exercitando a 

solidariedade de classe. 

 Um último elemento a ser pontuado se refere a itinerância das etapas de Tempo 

Universidade, algumas etapas foram realizadas nas dependências da UNIOESTE 

campus de Foz do Iguaçu, algumas em uma Casa Religiosa em Medianeira, outras em 

um alojamento de uma Igreja em Cascavel e uma delas em um Centro de Formação do 

MST em Rio Bonito do Iguaçu. A itinerância das etapas se deu pela falta de um espaço 

de alojamento que comportasse os educadores/educandos com estrutura de alojamento, 

cozinha, refeitório, Ciranda Infantil e salas de aula. Este elemento evidencia a 

necessidade de luta pela garantia das condições de cursar um curso em alternância, com 

um prédio no campus da Universidade adequado às necessidades dos educandos desse 

curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como a referida experiência relatada da especialização está em processo, o que é 

possível de destacarmos nesse momento, refere-se a importância deste curso no sentido 

de possibilitar as condições para a formação continuada de educadores do campo ao 

mesmo tempo que possibilita a pesquisa engajada com a construção dos complexos de 

estudo. Busca-se aproximar a educação básica do ensino superior e vice-versa e também 

aproximar as universidades públicas dos movimentos sociais, no caso, o MST que tem 

construído uma importante proposta de educação dos trabalhadores, ao mesmo tempo, 

tem se colocado a experimentar novas propostas educativas de cunho progressista, 
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recuperando experiências históricas do passado e as recriando nas condições atuais, 

como por exemplo os complexos de estudos.   

Apesar da importância deste espaço cabe pontuar a necessidade de avançar na 

luta visando a conquista de uma política efetiva de formação continuada de 

educadores do campo, pensada desde os sujeitos coletivos do campo, e que não fique 

na dependência de editais para angariar recursos, com prazo determinado para findar. 

 Destaca-se a importância do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária - PRONERA como política pública de Educação do Campo que a partir desta 

experiência de Especialização contribuiu para o fortalecimento do campo como 

território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, ambientais, 

políticas, culturais e éticas. (MDA, INCRA, 2004), e possibilitado a formação política, 

científica, teórica e pedagógica de educadores do campo. 

 Como desafio pontuamos a necessidade de tornar permanente a formação 

continuada de educadores do campo de modo a não perder a autonomia, dos 

movimentos e das universidades públicas, na gestão dos processos desde as práticas 

consolidadas de Educação do Campo, o PRONERA tem sido grande aliado. 

 De maneira geral, percebe-se que esta experiência de Especialização em 

Educação do Campo construída no Estado do Paraná, por estar intrinsecamente atrelada 

construção de práticas de Educação do Campo, no caso em questão, de formação de 

educadores e de práticas escolares, tem contribuído, no aprofundamento das diversas 

dimensões (filosóficas, epistemológicas,  históricas, políticos e técnicas) que compõem 

a Educação do Campo, entendida como uma prática de resistência as relações sociais 

postas, com projeção de futuro, de transformação social e formação das novas gerações 

de lutadores e construtores do futuro. 
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