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9. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ESCOLARIZAÇÃO ANOS 

FINAIS NAS ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA DO PARANÁ 

 

Maicon Costa Leite1 

RESUMO: Apresentamos, em linhas gerais, o projeto de Educação de Jovens e 

Adultos: escolarização anos finais nas áreas de reforma agrária do Paraná, que 

objetiva escolarizar 160 jovens e adultos das áreas de reforma agrária do Paraná. O 

curso foi uma demanda apresentada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra-MST e é realizado em parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná-

Unioeste e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. 

PALAVRAS-CHAVE: Escolarização de Jovens e Adultos, MST, UNIOESTE, 

INCRA. 

Introdução 

Este texto objetiva apresentar, mesmo de maneira breve e pouco conclusiva, a 

experiência do projeto de Educação de Jovens e Adultos: escolarização anos finais nas 

áreas de reforma agrária do Paraná. 

A iniciativa de construir um projeto de escolarização anos finais do ensino 

fundamental partiu do MST, preocupado com o grande número de assentados e 

acampados que não concluíram o ensino fundamental. A Pesquisa de Avaliação da 

Qualidade dos Assentamentos de Reforma Agrária no Brasil – PQRA, realizada pelo 

INCRA em 2010 mostra que o Brasil tem 923.609 famílias vivendo em 8.763 

assentamentos, numa área de 75,8 milhões de hectares. Desse contingente, 15,6% não 

foram alfabetizados; 42,3% cursaram até a 4 ª série; 27,3% concluíram o ensino 

fundamental; 7,4 % fizeram uma parte do ensino médio e 6,0% concluíram a Educação 

Básica (PQRA). Após discutir a demanda em suas instâncias, principalmente nas 

reuniões do setor de educação, apresentou-as a UNIOESTE, com o intuito de iniciar a 

elaboração da proposta. 

O projeto objetiva Realizar a escolarização (Anos Finais) de 160 jovens e 

adultos que residem em áreas de assentamento e acampamentos de reforma agrária no 
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Estado do Paraná; proporcionar melhorias de vida e o desenvolvimento assentamentos 

rurais por meio da oferta de educação formal aos jovens e adultos; ampliar as condições 

do acesso à educação como um direito social e fundamental na construção da cidadania 

de jovens e adultos que vivem em áreas de assentamentos de reforma agrária; promover 

parcerias entre a Universidade, órgãos governamentais e comunidades assentadas, na 

implementação do projeto de escolarização; estimular a realização de estudos sobre a 

educação formal de jovens e adultos no campo.  

 Na proposta inicial este público foi dividido em quatro turmas, distribuídas nas 

regiões sudoeste e norte paranaense, contudo a turma do sudoeste foi deslocada para a 

região centro, em Rio Bonito do Iguaçu. 

Iniciamos o relato contextualizando o leitor acerca da elaboração, parceria e 

metodologias do curso. Posteriormente apontamos elementos avaliativos, que subsidiarão 

posterior avaliação do processo.  

CARACTERIZAÇÃO 

 Em toda a história da República Brasileira teóricos da educação, homens 

públicos e parte significativa da população sempre defenderam que o acesso aos anos 

iniciais da educação é um direito de todos os cidadãos. Entretanto, observa-se que uma 

parcela significativa da população não consegue este acesso na idade escolar prevista, 

basta verificar os índices apresentados no Manual de Operação do PRONERA.  

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. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) revela, no censo de 2010, que o Brasil ainda tem 9,6% da população, 

com 15 ou mais anos, analfabeta, representando 18 milhões de analfabetos.  

Também é importante reiterar que, enquanto a taxa de analfabetismo nas regiões 

urbanas chega a 7,3%, no campo ela chega a 23,2%. Tal situação demonstra que a 

garantia do Ensino Fundamental, inclusive para os que não tiveram acesso na idade 

própria, não vem sendo cumprida, a despeito do estabelecido na Constituição Federal de 

1988 (Art. 208, I) e no inciso I, artigo 4°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 

1996 (BRASIL, 2005).  
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O Artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que, na 

oferta de Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino devem 

promover as adaptações necessárias às peculiaridades de cada região, especialmente: I - 

Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos 

alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à 

natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996). Dentro deste contexto, e 

preocupados com a formação escolar de populações do campo, representantes das 

comunidades assentadas e membros de Movimentos Sociais Populares do Campo, 

apresentaram suas demandas à UNIOESTE, que já possui uma trajetória na promoção 

da educação formal dessas populações.  

O presente projeto justifica-se pela demanda por Escolarização de Jovens e 

adultos das áreas de reforma agrária no Paraná. As quatro turmas serão localizadas em 

quatro municípios, porém, compostas por estudantes da região onde se localizam os 

polos. 

 

PARCERIA 

O referido projeto é desenvolvido em parceria entre a UNIOESTE e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma-INCRA, Superintendência Regional do Paraná, 

órgão executor do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA.  

A UNIOESTE é uma instituição multicampi, que abrange as regiões Oeste e 

Sudoeste do Paraná, é a única Instituição Estadual de Ensino Superior (IEES) em uma 

região de abrangência populacional de dois milhões de habitantes. Considerando que a 

instituição possui dois cursos que preparam educadores do campo e, por fim, tendo em 

vista a demanda apresentada pelos movimentos sociais ligados ao campo, o presente 

projeto foi pensado para contribuir, no tocante a educação formal, com as pessoas que 

moram e vivem em assentamentos e acampamentos.   

A UNIOESTE tem as seguintes responsabilidades na execução do projeto: 

seleção de pessoal envolvido no projeto; seleção e matrícula dos educandos; 

escolarização de 160 moradores de áreas de assentamento da reforma agrária do Estado 

do Paraná; estabelecer parcerias necessárias à execução do projeto; certificar educandos 
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do curso através de Termo de Parceria celebrado com a Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná do Paraná; capacitar os educadores, monitores e pessoal de apoio 

técnico, para a utilização de pedagogias e metodologias adequadas às diretrizes do 

Programa; acompanhar todo o processo pedagógico desenvolvido pelos educadores e, 

quanto à adequação curricular, metodologias, formas de participação, entre outros; 

elaborar e orientar o processo de avaliação dos educandos vinculados ao projeto; gestão 

financeira e pedagógica do projeto.  

A escolarização compreenderá um mínimo de 1.600 horas, sendo 800 horas por 

ano, devendo-se concluir no prazo de 24 meses. A formação ocorrerá dentro das áreas 

de assentamentos e centros de formação da Reforma Agrária, em regime de alternância, 

conforme a organização do trabalho local (plantio, colheita, etc), conforme prevê o art. 

7° da Resolução CNB/CEB n°1 e o art. 28 da LDB. 

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO CURSO 

 

 A parceria firmada entre a UNIOESTE e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) possibilita a organização do curso em regime de alternância. 

Neste contexto, buscar-se-á a relação entre o conhecimento teórico e prático, visando-se 

a formação de sujeitos sociais com conhecimentos científicos integrados às diferentes 

formas de trabalho no campo, não se desvinculando, entretanto, do contexto 

socioeconômico do país.  

Nesta perspectiva metodológica, a integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento deverá ser realizada de forma que cada área, no estudo de seu objeto, 

compreenda seu elo com o desenvolvimento histórico-social da produção científica. 

Quanto ao princípio da transdisciplinaridade, o PRONERA propõe um processo 

educativo que contribua para a articulação de todos os conteúdos e saberes locais, 

regionais e globais, garantindo livre trânsito entre um campo do saber e outro.  

 A Educação do Campo tem como foco principal a formação humana, vinculada 

a uma concepção do campo e de luta por políticas públicas que garantam o acesso 

universal à educação, portanto o curso considera as matrizes pedagógicas sistematizas 

pelo MST. Contudo, devido a brevidade desta exposição é possível apenas apontá-las, 
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são elas: Pedagogia da luta social; Pedagogia da organização coletiva; Pedagogia da terra; 

Pedagogia do trabalho e da produção; Pedagogia da cultura; Pedagogia da história; 

memória e tempo.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 As quatro turmas de escolarização estão localizadas nos municípios de Londrina 

(assentamento Eli Vive); Porecatu (acampamento Herdeiros da Luta de Porecatu); 

Maringá ( centro de formação Milton Santos) e Rio Bonito do Iguaçu (acampamento 

Herdeiros da Terra de 1° de Maio. Contudo, devido a questões organizativas e 

burocráticas não foi possível iniciar todas as turmas no mesmo período, nem manter o 

mesmo ritmo de organização das etapas. As turmas de Londrina e Porecatu iniciaram as 

atividades em meados de 2013, enquanto Maringá iniciou no final do mesmo ano. A 

turma de Rio Bonito iniciou no final de 2014. 

 Portanto, a uma diferença considerável entre os polos. Foram dois os principais 

entraves para este atraso no início do curso: dificuldade em conseguir educandos 

interessados no curso; e falta de professores interessados em assumir as disciplinas.  

No primeiro caso (falta de alunos), ressaltamos que o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, realizou levantamento prévio da demanda e 

tinha em sua posse uma lista com aproximadamente 160 alunos dispostos a cursar o 

EJA II. Entretanto, quando entramos em contato com esses alunos para explicar o 

funcionamento do curso (alternância; bolsa educando; matrícula) a maioria dos 

educandos acabou desistindo antes mesmo de iniciar.  

Principalmente na turma de Maringá, por serem maioria assentados, acharam 

difícil permanecer por um período de 10 a 15 dias na Escola Milton Santos (onde é 

realizado o curso) e deixar de fazer seus afazeres no lote. Por outro lado, não podíamos 

fazer etapas mais curtas (menos dias), porque o valor da bolsa oferecida aos alunos não 

cobriria o deslocamento (em alguns casos não cobre nem fazendo etapas maiores). 

Diferentemente das outras turmas, residentes no mesmo acampamento ou assentamento 

onde acontece o curso, esta turma tem alunos de vários municípios do Estado. O valor 
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da bolsa, portanto, além de cobrir as despesas com deslocamento até Maringá, precisa 

ajudar garantir a alimentação durante os dias que permanecem na escola. 

No segundo caso (falta de professores interessados em assumir as disciplinas), 

ficamos de mãos “atadas”, pois apesar de haver professores inscritos em algumas 

disciplinas, estes perdiam o interesse quando falávamos que o valor do auxílio 

deslocamento estava incluso no valor de RS 12 pagos por hora-aula. Outro problema é 

que alguns só podiam se dedicar a EJA no final de semana. Então era preciso abrir outro 

edital e isso foi retardando o início das atividades. 

Antes mesmo de iniciar o curso outra preocupação nossa era com a formação de 

educadores, já que o projeto firmado exige formação continuada, mas não prevê 

recursos para deslocamento, hospedagem e alimentação dos professores. Não bastasse 

este empecilho, os professores que assumiram disciplinas no projeto trabalham em 

outras escolas e geralmente dedicam o tempo extra (finais de semana, feriados) ao EJA 

II. Desta maneira, o coordenador pedagógico do polo tem feito as formações durante as 

etapas do curso, sendo uma formação mais geral (o trabalho com educação de jovens e 

adultos; apresentação do projeto do curso; conteúdos a serem trabalhados; 

especificidades da turma; sobre o MST) no início da disciplina e outras formações 

durante as etapas do curso, ressaltando a especificidade do trabalho em EJA, a condução 

e organização das aulas (didática), organização dos conteúdos e avaliação. 

 


