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Resumo

O presente texto tem por objetivo refletir sobre elementos da metodologia adotada para a formação dos
educadores (as) das escolas de Assentamentos e Acampamentos da Reforma Agrária do Movimento Sem
Terra (MST), no Paraná, para o processo de experimentação curricular por Complexos de Estudos e, também,
sobre a formação do coletivo de educadores (as) que atuam nestas escolas, para o processo de
experimentação. Tomamos como recorte para análise, neste estudo, a “formação local” que ocorre na Escola
Base – Colégio Estadual Iraci Salete Strozak. A metodologia utilizada pelo MST para a formação dos
educadores ocorre em etapas e no modelo de formação em rede.
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Abstract

This paper aims to reflect on elements of the methodology adopted for the training of educators (as) school of
Settlements and Camps Agrarian Reform Movement (MST), in Paraná, for the process of curricular
experimentation by Complexes of Study and also on the formation of a collective of educators (as) who work
in these schools, the process of experimentation. We take as cutout for analysis in this study, "local
education" that takes place at the School Base - State College Iraci Strozak Salette. The methodology used by
the MST for teacher training occurs in stages and training network model.

Keywords: Curricular experimentation; Complexes of Study; Training of teachers.

1.INTRODUÇÃO

A formação de professores tem sido foco de muitos debates e pesquisas nas últimas décadas, pois se constitui
em um dos principais desafios para a educação brasileira ou, de forma mais específica, para a implantação de
inovações pedagógicas e curriculares nas escolas.
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Tendo a formação de professores como ponto de partida, esse texto traz como questão da realidade a
formação dos professores que atuam nas Escolas de Acampamentos e Assentamentos da Reforma Agrária do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tomando como referência a formação dos educadores (as)
que ocorre no Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak. Essa realidade é refletida neste texto, pois,
desde 2009, esse Movimento Social discute uma proposta de currículo para as Escolas Base e Escolas
Itinerantes[1], no Paraná. A partir de uma construção coletiva, no ano de 2013, essas escolas iniciaram o
processo de experimentação da proposta curricular por Complexos de Estudos.

A escola do MST é uma escola que tem como base a prática social. Está inserida na diversidade de espaços
educativos e vinculada a objetivos formativos em prol de um projeto socialista de sociedade. Assim, não pode
se apresentar de forma descontextualizada, dissociada da vida dos educandos e ser apenas verbalista. Precisa
associar teoria e prática, precisa permitir a compreensão da totalidade, que tenha o trabalho como produção
da vida e da existência, que contribua para a formação do sujeito omnilateral, ou seja, em todas as
dimensões humanas: intelectual, corporal e tecnológica. Trata-se “de um desenvolvimento total, pleno,
completo, multilateral, em todos os sentidos das faculdades e das forças produtivas e da capacidade de sua
satisfação” (MANACORDA, 1991, p. 78-79).

A partir do engajamento na luta pela educação de qualidade e do caminho já percorrido pelo MST, delineou-se
a preocupação com a elaboração de uma proposta curricular vinculada à concepção de educação e aos
objetivos formativos da educação deste Movimento Social. Então, o Movimento[2] buscou como referência
histórica a experiência da Escola Única do Trabalho (PISTRAK, 2009)[3], construída no período da Revolução
Russa, década de 1920 e início da década de 1930, como uma proposta de organização da escola que mais se
aproxima da compreensão da realidade e dos objetivos sociopolíticos desse Movimento Social. Porém, o olhar
para a experiência Russa não significa a transposição mecânica da proposta para nossa realidade, pois
existem diferenças entre a realidade brasileira atual e a realidade na época da Revolução Russa.

Nesse sentido, o MST, desde 2009, e, a partir de um trabalho coletivo que envolveu o setor de educação do
MST do Paraná, educadores, especialistas em currículo e em teoria pedagógica, elaborou uma proposta
curricular denominada “Plano de Estudos” para as escolas de Assentamentos e Acampamentos da Reforma
Agrária do MST, no Paraná.

O objetivo da proposta é que, tomando como referência o acúmulo histórico da experiência russa e
considerando o processo de sua transformação, possa-se pensar uma escola que, de fato, contribua com a
transformação da sociedade e não com a reprodução do sistema vigente; uma escola que tenha o trabalho
como princípio educativo e socialmente necessário, pela qual teoria e prática não estejam dissociadas, e o
conhecimento não seja fragmentado e descontextualizado no processo de formação.

O Plano de Estudos é composto por vários Complexos de Estudos elaborados a partir de inventários da
realidade, da realidade do entorno das escolas que estão envolvidas no processo de experimentação. Os
Complexos de Estudos foram construídos a partir da concepção de educação do MST e que tem relação com
uma determinada leitura da realidade. Isso envolve mudança no conteúdo e na forma da escola, pois não
adianta mudar os conteúdos, sem alterar as relações que estão estabelecidas na escola. No referido “Plano
de Estudos”, também estão presentes as concepções de educação e de matrizes formadoras que embasam a
proposta, elementos curriculares, metodológicos, fundamentos estruturais, os complexos, as indicações
metodológicas de cada um e as orientações da aplicabilidade na escola.

Contudo, para que essa proposta de experimentação seja colocada em prática, faz-se necessário o
envolvimento e o compromisso por parte dos educadores (as). Para isso, foi elaborado um programa de
formação para os educadores (as) das escolas, conforme veremos no decorrer deste texto.

Este texto será estruturado da seguinte forma: inicialmente abordaremos elementos importantes acerca do
processo de construção da proposta curricular denominada Plano de Estudos, organizada por Complexos de
Estudos; em seguida, apresentaremos o modelo de formação dos educadores que atuam nas escolas e que
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estarão experimentando a referida proposta curricular, na sequência, situando dois âmbitos do processo, a
“formação dos formadores” e a “formação local”, analisaremos elementos da “formação local” que ocorre na
Escola Base – Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak –, localizado no Assentamento Marcos Freire,
município de Rio Bonito do Iguaçu – PR; por fim, teceremos considerações finais acerca da temática estudada.

2. A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES (AS) PARA A EXPERIMENTAÇÃO CURRICULAR POR COMPLEXOS
DE ESTUDOS

As escolas Itinerantes e Escola Base do MST que estão envolvidas no processo de experimentação curricular
por Complexos de Estudos são: Escola Itinerante Zumbi dos Palmares, Escola Itinerante Sementes do
Amanhã, Escola Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatú, Escola Itinerante Caminhos do Saber, Escola
Itinerante Construtores do Futuro, Escola Itinerante Carlos Mariguella, Escola Itinerante Paulo Freire, Escola
Itinerante Maria aparecida Rosignol Franciosi, Escola Itinerante Valmir Motta de Oliveira e Colégio Estadual
Iraci Salete Strozak (Escola Base).

O coletivo que coordena e realiza as etapas de formação é constituído por educadores, pela equipe do Setor
de Educação do MST do Paraná e por assessores docentes de universidades públicas. Esse coletivo elaborou
uma proposta de formação continuada para os coordenadores pedagógicos e educadores das escolas,
intitulada: “Programa de Formação dos Educadores (as) da Escola Itinerante do Paraná (experimentação dos
Complexos de Estudos). O objetivo geral deste programa de formação é:

Proporcionar aos educadores (as) das Escolas Itinerantes (Educação Infantil,
Educação Fundamental – Anos iniciais/Finais e Ensino Médio) subsídios
teórico-metodológico para o desenvolvimento da Proposta Pedagógica dos Ciclos de
Formação Humana (CFH) e a experimentação dos Complexos de Estudos nas Escolas
Itinerantes e Base (MST, 2013, p. 06).

A fim de alcançar esse objetivo e, conforme consta no referido Programa de Formação, estão sendo
desenvolvidos cursos de formação em etapas, denominado modelo de formação em rede. Inicialmente, ocorre
a formação de uma equipe composta por representantes de cada escola que está experimentando a proposta
curricular por Complexos de Estudos, sendo uma etapa coordenada pelo Setor de Educação do MST e por
docentes de algumas universidades públicas parceiras, chamada de “formação de formadores”. Em seguida,
esses representantes retornam para as escolas e, juntamente com alguns docentes das universidades[4],
conduzem o processo de formação no contexto das escolas com o coletivo de educadores local. Cada Escola
Itinerante e a Escola Base têm ao menos um docente das universidades, que acompanha o experimento na
escola e contribuem na formação do coletivo de educadores. Dessa forma, todos participam da formação e,
ao mesmo tempo, comprometem-se com o processo, uma vez que, parafraseando Caldart, entendemos que
para ser agente da formação onilateral, é preciso que o sujeito esteja em processo de formação pessoal,
também onilateral. Ou seja, “ninguém forma verdadeiramente para aquilo que não é, ou pelo menos para
aquilo que ainda não sabe que pode ser” (CALDART, 1997, p. 163). Portanto, o processo de formação para a
experimentação curricular por Complexos de Estudos está organizado em etapas, e cada etapa é composta
pelo curso “formação dos formadores” e pelo curso de “formação local”.

As etapas de “Formação dos formadores” são coordenadas pelo Setor de Educação do MST e pelos docentes
assessores das universidades, com a participação dos responsáveis pelo processo de experimentação de cada
escola. A partir dos elementos estudados nessa formação, as escolas se organizam de acordo com calendário
próprio para as etapas de “formação local”, nas quais ocorre o planejamento e a participação dos educadores
da escola sob coordenação dos educadores que participam da “formação dos formadores”.

Esse modelo de formação promove o envolvimento dos educadores de forma que eles assumam
responsabilidades e compromisso com a proposta. É um modelo de formação que se diferencia de outros
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convencionais, pois os educadores são protagonistas e agentes que contribuem com sua própria formação e
também de seus pares. Ainda, diferencia-se devido ao fato de que a proposta curricular por Complexos exige
planejamento coletivo, ou seja, os professores precisam dialogar entre as disciplinas envolvidas no complexo
de cada semestre e isso também agrega a formação docente, opondo-se a formação tradicional que reforça a
separação e a individualização das áreas ou disciplinas.

A indissociabilidade entre os conteúdos e a metodologia do processo de formação constitui-se em um
importante elemento para as atividades de planejamento construídas nas escolas. Assim, os conteúdos
trabalhados nas etapas de “Formação dos formadores” vão desde as bases teóricas e conceituais da
Pedagogia Socialista e da Pedagogia do MST até o planejamento dos docentes e aplicabilidade dos Complexos
de Estudos nas escolas. A metodologia de formação em rede possibilita ao educador um espaço em que ele
aprende e também contribui com a formação do coletivo de educadores da escola. Dessa forma, os docentes
legitimam seu papel de intelectuais, pois, para Gramsci, “todos os homens são intelectuais, mas nem todos os
homens têm na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI, 2000. p. 18). A participação dos “docentes
intelectuais” é fundamental ao planejamento e à execução da proposta, e esse envolvimento possibilita,
ainda, o rompimento da lacuna que separa o planejamento da execução, conforme contribui Giroux (1997, p.
161):

Encarar os professores como intelectuais também fornece uma vigorosa crítica
teórica das ideologias tecnocráticas e instrumentais subjacentes à teoria educacional
que separa a conceitualização, planejamento e organização curricular dos processos
de implementação e execução. É importante enfatizar que os professores devem
assumir responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que
ensinam, como devem ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais estão
lutando.

Entendemos que na experimentação da proposta curricular por Complexos de Estudos os educadores
constituem princípio precípuo e necessitam participar ativamente. Nesse processo, é importante assumir a
proposta com compreensão dos pressupostos e dos fundamentos que a embasam até a sua aplicabilidade.
Porém, há uma barreira a ser rompida, que é a de que, muitas vezes, os professores não consideram nem a
si mesmo e nem a seus pares como intelectuais, havendo mais credibilidade quando alguém externo que faz
de forma sistemática essa função, a exemplo dos docentes das universidades que contribuem com o processo
de formação dos educadores das escolas.

As etapas de formação, organizadas em rede, além da formação acerca dos planejamentos e planos de
ensino, ainda oportunizam espaços de formação política e militante que também é necessária à prática
curricular, no sentido de compreender e questionar a sociedade atual, conforme contribui Popkewitz (1995, P.
40):

É necessário que os professores adquiram maiores competências em relação ao
desenvolvimento e implementação do currículo, pois as sociedades modernas exigem
práticas de ensino que valorizem o pensamento crítico, a flexibilidade e a capacidade
de questionar padrões sociais, isto é, requisitos culturais que tem implicações na
autonomia e responsabilidade dos professores.

Portanto, no experimento curricular iniciado pelo MST, os docentes precisam se desenvolver nos
conhecimentos técnicos de aplicabilidade dos planos, nas metodologias, na forma como a escola está
organizada, mas também precisam desenvolver um ensino crítico e somente o fará se, de fato, forem críticos.
Já que a proposta curricular por Complexos de Estudos visa também à formação política dos educandos, nas
formações coordenadas pelo Setor de Educação do MST os educadores têm acesso a espaços de formação
política, para então desenvolverem uma prática autônoma, responsável, coletiva e comprometidos com um
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projeto de sociedade socialista.

3. “FORMAÇÃO LOCAL”: ALGUMAS QUESTÕES INICIAIS SOBRE A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES
(AS) NA ESCOLA BASE

Tomaremos como referência para análise, neste momento, a “formação local” que ocorre na Escola Base, ou
seja, no Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, localizada na Comunidade de Centro Novo, que fica
a aproximadamente trinta quilômetros da sede do munícipio. A Escola Base é responsável pelas atribuições
legais e na qual as escolas Itinerantes estão vinculas institucionalmente, e os educadores que trabalham na
escola são mantidos pelo Estado do Paraná, vinculados à Secretaria de Estado da Educação (SEED).

No presente ano (2013) a escola conta com quarenta e um educadores. Destes, trinta são contratados
temporariamente pelo vínculo empregatício de Processo Seletivo Simplificado (PSS), onze são educadores que
pertencem ao Quadro Permanente do Magistério (QPM) lotados na escola. A maioria dos educadores reside na
cidade de Rio Bonito do Iguaçu, ou em Laranjeiras do Sul, que fica a aproximadamente cinquenta e cinco
quilômetros da escola. Esses dados nos remetem a refletir sobre a rotatividade dos docentes que atuam na
escola, sendo excessiva nas escolas de assentamentos e que, inclusive, já foi apontada por Caldart (1997)
como um dos obstáculos principais no trabalho de formação dos educadores (as), pois:

[...] faz o trabalho de formação um permanente recomeço e dá, às vezes, a
sensação de poucos resultados concretos, em termos de transformações
pedagógicas. Esta rotatividade tem a ver principalmente com a ausência, de modo
geral, de políticas públicas educacionais que levem em conta a especificidade das
escolas do meio rural e dos assentamentos e acampamentos em particular.
(CALDART,1997, p. 60)

Em consonância com a autora e, a partir dos dados acima, podemos ponderar sobre o desafio que a escola
encontra no que diz respeito à formação dos educadores. A rotatividade dos docentes, que está também
ligada à falta de políticas públicas, constitui-se, nesse contexto, em um limite para a experimentação
curricular por Complexos de Estudos, pois, além de a cada ano as escolas inaugurarem um novo começo, os
educadores assumem aulas em várias locais, o que compromete a vinculação e comprometimento destes com
a escola, inclusive no que diz respeito à participação nos momentos de formação.

O primeiro curso de “formação local” com os educadores do Colégio Estadual Iraci Salete Strozak aconteceu
durante a semana pedagógica das escolas jurisdicionadas ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de
Laranjeiras do Sul que, no ano de 2013, aconteceu de quatro a oito de fevereiro. Os docentes que atuavam
em mais de uma escola podiam optar em qual delas participariam da semana pedagógica. Essa etapa de
“formação local” contou com a participação de alguns dos assessores[5].

Esse envolvimento dos docentes das Universidades Públicas reforça a importância da pesquisa colaborativa
(MIZUKAMI, 2000) para o processo de formação dos educadores e também na experimentação curricular,
pois aproxima a universidade da escola, tendo em vista “a necessidade de se trabalhar com o professor no
interior da escola” (MARIN, 2000, p. 17). É uma prática de aproximação que vem sendo estudada por
pesquisadores, diagnosticando que nos últimos anos as universidades têm se aproximado mais das escolas
intensificando as pesquisas sobre ensino público brasileiro, pois se entende que “superar o fracasso escolar
em nosso país é um passo decisivo para a construção da democracia” (MIZUKAMI, 2000). Especificamente
sobre o alcance do objetivo de superação do fracasso escolar, esta autora ainda aponta que esta é uma tarefa
da Universidade:

[...] no cumprimento de seu compromisso social, contribuindo, não somente para a
formação de licenciados (que é uma de suas tarefas básicas), mas também com a
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melhoria da qualificação dos professores em exercício (MIZUKAMI, 2000, p. 16).

Assim, nas etapas de formação dos educadores, atuantes nas escolas que estão experimentando a proposta
curricular por Complexos de Estudos, a pesquisa colaborativa torna-se um eixo de relação participativa em
desenvolvimento, pois os docentes das universidades podem contribuir em com a formação dos educadores
em exercício e, neste caso, as pesquisas reorientam o processo com o olhar científico do pesquisador sobre o
experimento, a fim de orientar e reconduzi-lo, se necessário. Essa relação participativa também possibilita
levar as discussões da escola para o mundo acadêmico, haja vistas, a necessidade de melhorar o ensino
público através de práticas inovadoras e, ao mesmo tempo, fazendo com que os docentes universitários
contribuam com o conhecimento científico, orientando a formação, a construção e experimentação da
proposta. Ainda, o fato de os docentes das universidades estarem envolvidos com a formação dos educadores
das escolas, viabiliza uma melhor receptividade e credibilidade ao experimento e ao processo de formação por
parte do coletivo da escola.

A responsabilidade dos educadores da escola no processo de experimentação curricular por Complexos de
Estudo pode representar como estes profissionais vêm assumindo os desafios desse processo, pois
entendemos que os objetivos prescritos de uma inovação curricular alcançam êxito quando relacionados ao
que é específico da profissionalidade docente, ou seja, um “conjunto de comportamentos, conhecimentos,
destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1995, p. 65).
Além dos saberes específicos da profissão, como o domínio do conteúdo da disciplina, os saberes
metodológicos e didáticos, é importante que o docente caminhe no sentido de compreender e assumir uma
determinada concepção de mundo e de educação, tendo como objetivo o projeto sociopolítico almejado pelos
trabalhadores, projeto o qual a proposta curricular se vincula. Neste sentido, uma formação
político-pedagógica mais ampla permitirá a compreensão da realidade, as categorias que fundamentam a
proposta para ser possível uma prática coerente com seus objetivos formativos e curriculares.

As questões problemáticas existentes na relação entre os saberes específicos da profissão e a formação
político-pedagógica mais ampla, acima referida, têm denunciado a precariedade na formação inicial dos
educadores. Se há limites até mesmo nos elementos específicos exigidos pela profissão, isso nos leva a
refletir sobre os desafios que as escolas enfrentam em trabalhar com uma proposta curricular que tem
exigências para além desse domínio específico da profissão docente. Portanto, como a formação docente é
elemento precípuo para a prática da proposta curricular por Complexos de Estudos, visto que acontece no
decorrer do processo de experimentação, implicando ainda em alterar a estrutura clássica da escola, faz com
que os envolvidos necessitem de tempo para incorporá-la a suas atividades escolares, já que “a formação do
professor é uma prática pedagógica, na qual, se articulam teoria e prática e, por isso, é práxis” (BRZEZINSKI,
2008, p. 1141). Ou seja, de nada adianta reestruturar as prescrições curriculares se a prática não for
alterada. Sendo assim, pensamos a formação docente como:

A formação docente tem de ser pensada como um aprendizado profissional ao longo
da vida, o que implica envolvimento dos professores em processos intencionais e
planejados, que possibilitem mudanças em direção a uma prática efetiva em sala de
aula. (MARLI ANDRÉ, 2010, p. 176)

Complementando o que foi dito por Marli André, a formação docente nunca está finalizada, pois estamos em
constante formação, reflexão e recondução da nossa prática. Essa formação pode estar ligada a momentos
planejados, intencionais, ou não, e visam mudança efetiva em sala de aula. Toda proposta pedagógica e
curricular inovadora exige mudança e abertura para o “novo” de todos os envolvidos no processo. A proposta
curricular por Complexos de Estudos apresenta desafios ainda mais amplos, já que propõe mudança nos
conteúdos curriculares e também nas relações que se estabelecem dentro da escola.

A “melhor” proposta educacional, o melhor currículo ou o melhor planejamento, só fará a diferença no
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processo ensino e aprendizagem se houver a mediação e a atuação dos educadores e se, de fato, estes
assumirem a proposta, pois, as mudanças na educação são muito lentas e difíceis de serem implantadas.
Certamente os limites e desafios que a escola enfrenta diariamente são grandes, mas o sonho e os objetivos
são maiores e isso parece lhes dá coragem para superá-los.

4. CONCLUSÃO

No Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, devido à rotatividade dos docentes, pressupomos que o
trabalho de formação terá sempre a necessidade de ser recomeçado a cada início de ano letivo.

A proposta curricular por Complexos de Estudos constitui-se no resultado de um caminho já percorrido pelo
MST, que não significa começar tudo novamente, mas sim, partir de onde se conseguiu chegar, apesar dos
limites. Este Movimento Social tem sido precursor de inovações pedagógicas tentando, com suas
experiências, transformar a escola burguesa, pois esta reforça a exclusão e a subordinação, além de valorizar
apenas o desenvolvimento cognitivo do sujeito, ou o que é mais grave ainda, não garante nem este
desenvolvimento. Neste contexto, os Complexos de Estudo são construídos como uma proposta de
transformação da escola de acordo com os interesses dos trabalhadores na perspectiva da formação
omnilateral dos sujeitos.

A partir dos estudos até aqui realizados foi possível refletir sobre a formação de educadores (as) das escolas
de Assentamentos e Acampamentos da Reforma Agrária do MST, no Paraná, como também, aproximar-se dos
procedimentos metodológicos sobre como ocorre essa formação, tendo em vista a sua importância para o
processo de experimentação. Além dos estudos planejados e intencionais, buscamos apreender elementos da
formação que é construída, procurando caracterizar questões para o aprofundamento teórico da pesquisa em
andamento acerca da formação específica com o coletivo de educadores que atuam no Colégio Estadual do
Campo Iraci Salete Strozak, analisando criticamente, com isso, alguns limites ao processo de experimentação
curricular encontrados pela escola.

A partir dos estudos realizados, podemos sinalizar que o magistério, no processo de experimento, assim como
na experiência da Rússia, tem se constituindo em um limite para o trabalho por Complexos de Estudo. Porém,
precisamos identificar os limites centrados no professor e a relação disso com o que é produzido pelas
políticas públicas, que interferem na sua atuação. Essa relação nos faz refletir, inclusive, sobre a precariedade
da formação inicial e também de políticas públicas que inviabilizam, por exemplo, o planejamento coletivo dos
educadores, pois geralmente estes possuem aulas em mais de uma escola e as pouquíssimas horas atividades
são insuficientes. Diante disso, já é possível ponderar que o trabalho com a proposta curricular por Complexos
de Estudos indica que é preciso lutar por políticas públicas que vincule o professor à escola.

Diante dessas questões, o MST tem o desafio de superar os limites, oportunizando e promovendo aos
educadores a formação necessária para este processo de experimentação curricular concomitante a outras
lutas que este experimento exige.
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