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8. PROJETO DE ESCOLARIZAÇÃO ANOS INICIAIS NAS ÁREAS DE 

REFORMA AGRÁRIA - PROESC FASE I. 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” 
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RESUMO: O presente texto tem por objetivo relatar a experiência de escolarização nos 

Anos Iniciais nas áreas de reforma agrária do Paraná, no VIII Encontro Estadual de 

Educadores/a da Reforma Agrária. Esse projeto tem duração de dois anos e está em 

desenvolvimento nas localidades de acampamentos e assentamentos de sete regiões do 

estado do Paraná (norte, sul, sudoeste, oeste, centro, centro-oeste). Tem como um de 

seus objetivos gerais “realizar a escolarização (Anos Iniciais), como um direito social 

fundamental na construção da cidadania e como meta a escolarização de 1.200 jovens e 

adultos” (PROJETO, 2014, p.3-11). O que tem possibilitado a realização desse projeto é 

uma parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, órgão executor do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Juntamente com o trabalho de 

um coletivo pedagógico formado por treze pessoas e mais os educadores/as das turmas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; escolarização; jovens; adultos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É fundamental verificar a história da educação no Brasil, um contexto de 

exclusão, desigualdade econômica e social, onde muitos sujeitos tiveram  entre os 

muitas direitos lhes  o direito de aprender a ler e escrever. A educação enquanto política 

pública é direito do cidadão e dever do Estado ofertar, segundo a Constituição de 1988, 

mas, na pratica é uma questão que ainda não se resolveu no Brasil, ou seja, o acesso a 

todos os níveis de ensino ainda não se destina a todos/as. Ao considerarmos a situação 

de quem vive no campo percebemos que a situação se agrava, principalmente a 

população entre jovens e adultos. De acordo com dados do ano de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, “o maior número de analfabetos adultos 

concentra-se no meio rural um total de 23,2%, enquanto que no meio urbano é de 7,3” 

(ARAÚJO 2012 apud IBGE, 2010, p.251). 
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Essa realidade não se dá por acaso segundo Araújo (2012, p.251), o alto índice 

de analfabetismo no Brasil [...] “tem raízes históricas nas contradições econômicas e 

sociais profundas que remontam ao período colonial, perpassam a primeira república e 

continuam na atualidade”. Ou seja, resultam de uma situação de desigualdade, negação, 

expulsão, exclusão, negação não apenas do direito de acesso a educação, mas também 

do direito de acesso a terra, moradia. 

Com o intuito de superar o analfabetismo foram criados alguns programas e 

campanhas destinados a alfabetizar jovens e adultos, dentre eles destacamos:  

 
A primeira Campanha Nacional de Alfabetização de Jovens e 

Adultos [que] ocorreu a partir de 1947; Em 1967 o governo militar 

lança o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Já em 

Em 1996 foi promulgada a Nova LDB e a partir de então a EJA 

passou a ser uma modalidade da educação básica, porém não é 

considerado o seu financiamento; no governo Lula o Programa 

Brasil Alfabetizado (ARAÚJO, 2012, p.252). 
 

Podemos observar que essas iniciativas não passaram de medidas paliativas no 

que diz respeito ao combate ao analfabetismo no país, pois não resolvem a questão 

central e tem prazo de validade definido, no sentido de não durarem muito tempo ou 

ficarem apenas como políticas de governos. 

Na sua trajetória de luta pela terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra-

MST, juntamente com outras organizações sociais entendem a educação e o acesso a 

escolarização como condição imprescindível no campo da luta de classes e passou a 

reivindicá-la como um direito e não apenas o de ter acesso, mas também o de pensá-la. 

Tendo em vista que não é qualquer tipo de educação que contribui para emancipação 

da classe trabalhadora. Nesse sentido se direciona à Educação de Jovens e Adultos nas 

áreas de Reforma Agrária, aqui apresentamos a experiência do Projeto de 

Escolarização de Jovens e Adultos – Anos Iniciais fruto de uma parceria entre o 

PRONERA, UNIOESTE e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 

 

PROJETO DE ESCOLARIZAÇÃO ANOS INICIAIS NAS ÁREAS DE 

REFORMA AGRARIA -  PROESC- EJA FASE I 

 

 O projeto resulta da demanda de alfabetização e escolarização de jovens e 

adultos em nossos acampamentos e assentamentos. A justificativa do projeto aponta 
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que “uma retrospectiva histórica da educação de jovens e adultos, nas áreas rurais, 

remete a um quadro de exclusão e marginalização, que evidencia uma realidade 

desfavorável à população camponesa” (2014, p.7). 

 Foi por meio dessas e outras justificativas e argumentações que o referido 

projeto foi “formulado e apresentado ao PRONERA, que possibilita uma educação 

voltada para a realidade do campo e construída com a participação de suas 

comunidades” (2014, p.8). Esse projeto funciona por meio de uma parceria entre a 

UNIOESTE e o INCRA por meio do PRONERA, tem como metas:  

 
A escolarização de 1.200 jovens e adultos de áreas de 

assentamentos e acampamentos de área de reforma agrária do 

Estado do Paraná, organizados em 60 turmas com média de 20 

educandos/as. A escolarização compreenderá 1.200 horas, sendo 

600 horas por ano, devendo-se concluir no prazo de 24 meses. A 

formação ocorrerá em áreas de acampamentos e assentamentos da 

reforma agrária, dispensando o regime de alternância (PROJETO, 

2014, p.3). 
 

As turmas estão distribuídas entre as regiões: norte, sul, oeste, sudoeste, centro e 

centro-oeste. “A equipe pedagógica do projeto é composta atualmente por uma 

professora geral, sendo ela quadro da universidade, 03 monitoras, 05 coordenadores/as 

das turmas dos assentamentos ou acampamentos, 02 técnicos de apoio e 60 educadores 

02 coordenadores pedagógicos” (PROJETO, 2014, p.45).  

Da carga horária total do projeto 200 horas são destinas a capacitação dos/as 

educadores/as, monitores/as e coordenadores/as, está prevista uma capacitação por 

semestre com carga horária de 50 horas. Seminários com um total de 32 horas e oficinas 

com um total de 48 horas. As aulas totalizam uma carga horária semanal de 12 horas 

juntamente com atividades orientadas aos educandos, que são realizadas fora da sala de 

aula. Os períodos e os dias nos quais as aulas devem ocorrer ficam a critério de cada 

educador/a juntamente com os educandos.  

 As aulas deverão ser trabalhadas tendo como base os conteúdos previstos no 

planejamento trimestral, cabe ao educador/a juntamente com o auxílio do monitor/a e 

coordenador/a se planejar para desenvolver atividades junto à turma e avaliar o processo 

de ensino-aprendizagem dos/as seus/as educandos/as. Como já adiantamos no projeto 

são previstas formações que ajudam a melhorar a prática docente no trabalho com 
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alfabetização, novas metodologias. Como parte do processo avaliativo os educadores/as 

devem elaborar um relatório a cada quadrimestre e enviar para os 

coordenadores/regionais que por meio desse e com base nas visitas realizadas as turmas 

farão o relatório geral da região. 

 Outra questão que entendemos ser de suma importância é a vinculação do 

conteúdo estudado com a realidade, com isso também nós apoiamos no pensamento e 

na ideia de educação defendida por Paulo Freire, segundo esse o conhecimento é 

adquirido em um processo de troca e diálogo não sendo apenas uma mera transferência 

de uma pessoa que sabe para outra que não sabe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Caminhamos sentido a reta final desse projeto e até aqui podemos avaliar muitas 

coisas, observamos também que a tarefa de alfabetizar jovens e adultos não é fácil e 

exige muito comprometimento da nossa parte enquanto educadores/as. Acreditamos que 

essa iniciativa não pode parar por aqui, pois ainda existem muitos analfabetos/as que 

precisam aprender a ler e escrever e não podemos nos dar por satisfeitos em alfabetizar 

apenas algumas pessoas. Algo que nos estimula e ao mesmo tempo servem de 

argumentos para continuarmos defendendo a EJA são dados que demonstram resultados 

que se refere à diminuição do analfabetismo, pois segundo Araújo (2012):  

 
Dados da Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(Pnera) realizada no ano de 2004[revelam que] a taxa de 

analfabetos nos acampamentos e assentamentos é menor se 

comparado aos demais espaços localizados em áreas rurais (apud 

PNERA, 2004, p.255). 
 

Precisamos continuar a lutar pela EJA como um direito que necessita ser 

lembrado constantemente frente aos governos, efetivado enquanto política pública é 

preciso que haja mais financiamento para esta modalidade de educação. No entanto, não 

defendemos aqui qualquer tipo de educação, defendemos a EJA que dê condições para o 

trabalhador/a estudar, que considere sua relação com o trabalho e com a vida. Que não 

vise apenas à certificação dos/as educandos/as, mas que seja comprometido com a real 

aprendizagem e formação do sujeito. 
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