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REALIZAÇÃO DO EVENTO:
Universidade de Brasília – UnB
Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária – ITERRA
Licenciatura em Educação do Campo – LEdoC – Turma “Patativa do Assaré”
Etapa 6 – Tempo Escola

FOCO DO EVENTO: organização curricular e trabalho pedagógico com o conhecimento nas 
escolas do campo.

1. OBJETIVOS  
a) Aprofundar compreensão comum sobre elementos fundamentais do redesenho 

político-pedagógico  discutido  pelos  Movimentos  Sociais  do  Campo  para  as 
escolas de educação básica.

b) Discutir  questões  da  organização  curricular  e  do  trabalho  pedagógico 
focalizando especialmente as etapas dos anos finais do ensino fundamental e do 
ensino médio.

c) Consolidar este espaço de diálogo entre as práticas das escolas de inserção e as 
discussões em desenvolvimento na LEdoC.

d) Discutir  processo  de  inserção  dos  estudantes  nas  escolas  para  práticas 
pedagógicas e estágios do curso.

e) Dialogar com outras turmas do curso de Licenciatura em Educação do Campo 
em andamento sobre as questões deste seminário.

2. LOCAL E PERÍODO  
Instituto de Educação Josué de Castro, Veranópolis, RS, de  7 a 09 de abril 2010 
(com início previsto para as 9h do dia 7 e encerramento às 12h do dia 09).

3. PARTICIPANTES  

Turma  “Patativa  do  Assaré”  da  LEdoC,  educadores  e  coordenação  do  curso; 
educadores das escolas de inserção dos estudantes e outras escolas de assentamentos 
e acampamentos da região sul, representantes do setor de educação das organizações 
envolvidas com o curso (MST, PJR e MMC); educadores e estudantes convidados 
de outras Universidades com o mesmo curso.



DIA 07 DE ABRIL       DE 2010  

MANHÃ (9H-12H)

Abertura com mística, apresentação dos participantes, breve exposição sobre objetivos 

e programação do seminário e outras combinações de organização e trabalho nos dias de 

seminário.

Fizeram-se presentes no evento: 

- Turma do curso de Licenciatura em Educação do Campo (UnB/ITERRA), composta 

por  35  estudantes,  sendo estes  militantes  de  3 movimentos  sociais:  Movimento  das 

mulheres  camponesas;  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem-Terra  (MST)  e 

Pastoral da Juventude Rural.

- Coordenadores dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo das universidades 

do Paraná, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina. O Paraná está abrindo sua primeira 

turma.

MMESAESA:: Q QUESTÕESUESTÕES  DADA  CONJUNTURACONJUNTURA  AGRÁRIAAGRÁRIA  BRASILEIRABRASILEIRA  ATUALATUAL. D. DESAFIOSESAFIOS  DODO  TRABALHOTRABALHO  DEDE  EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO  DOSDOS  

MMOVIMENTOSOVIMENTOS S SOCIAISOCIAIS  NESTENESTE  CONTEXTOCONTEXTO  EE  PAPELPAPEL  DASDAS  ESCOLASESCOLAS. E. EXPOSIÇÕESXPOSIÇÕES: M: MIGUELIGUEL S STEDILETEDILE (MST RS)  (MST RS) EE   

EEDGARDGAR J JORGEORGE K KOLLINGOLLING (C (COORDENAÇÃOOORDENAÇÃO N NACIONALACIONAL  DODO S SETORETOR  DEDE E EDUCAÇÃODUCAÇÃO MST). MST).

Miguel  Stedile  esclarece  o  objetivo  de  uma  análise  de  conjuntura,  esta  tem  o 

propósito de preparar para uma intervenção prática. Sua análise vai do mais geral – as 

mudanças  que  vem  ocorrendo  na  economia  mundial  -  ao  particular  –  suas 

consequências no campo.

Explica que no final da década de 1970 houve uma grande crise do capitalismo, e 

que esta crise abriu brecha para as movimentações sociais. Houve neste período um 

ascenso das lutas  de massas,  porém,  este  período acaba com a derrota  de Lula nas 

eleições 1980 e com a queda do Muro de Berlim. Com o decréscimo das lutas de massas 

o capitalismo entra num novo período, seu centro deixa de ser a indústria e passa a ser o 

capital  financeiro.  Segundo  Miguel  esta  foi  a  primeira  grande  mudança  do  centro 

dinâmico do capitalismo. Afirma que hoje o capital tem mais lucro investindo no setor 

financeiro do que no setor industrial. No capitalismo financeiro nós não conseguimos 

identificar quem são os patrões, os inimigos. As mudanças tecnológicas beneficiaram a 



expansão  do  capital  financeiro,  os  investimentos  em ações  são  rápidos,  dinâmicos, 

fáceis.

A segunda mudança do centro dinâmico do capitalismo foi a ação do capital  de 

secundarização do papel do Estado,  as privatizações,  dívidas externas.  No campo,  o 

serviço federal de assistência técnica à agricultura deixa de existir, as grandes empresas 

passam  a  oferecer  este  serviço.  Na  educação  as  privatizações  também  se  fazem 

presentes,  principalmente  no  ensino  superior.  Na  agricultura  ocorre  a  fusão  das 

empresas.  Hoje,  o  mercado  agrícola  está  centrado  em  10  grandes  empresas.  Esta 

concentração traz conseqüências sérias aos movimentos sociais da via campesina, uma 

vez que os latifúndios  passam a ser utilizados  por estas empresas  para o cultivo da 

monocultura. 

Nos últimos dez anos 7 milhões de pessoas deixaram o campo, somente 8 milhões 

de pessoas são operárias num país de 80 milhões de habitantes, 50% dos trabalhadores 

do Brasil são informais. Em consequência disto, houve uma mudança do inimigo, as 

grandes empresas passaram a ser os inimigos, além disto, há um avanço na ofensiva da 

direita aos movimentos sociais e a criminalização dos movimentos.

Fazendo um balanço dos oito anos de governo Lula observa que não houve ascensão 

das massas, a reforma agrária recuou, não conseguimos nem mesmo atualizar os índices 

que  o  INCRA  usa  para  desapropriação.  No  governo  imperaram  as  políticas 

compensatórias, há mais pessoas recebendo bolsa família no Rio grande do Sul do que 

criação de empregos. 

Vivemos  uma  crise  da  esquerda.  Os  instrumentos  de  organização  da  classe  da 

década de 1980 e 1990 ainda são instrumentos da classe. É preciso ampliar as bandeiras 

de luta e unirmo-nos às organizações de outros setores. É necessário construirmos a 

reforma agrária popular, e isso terá que ser feito pela classe trabalhadora, pois ela não 

conta mais nem com o apoio da pequena burguesia. As questões que estão postas ao 

movimento são as seguintes: é possível fazer a reforma agrária sem o apoio do Estado? 

Qual é o papel da juventude e da terceira idade no campo?

A  primeira  certeza  que  temos  é  que  o  carro  chefe  da  luta  sempre  foram  os 

assentamentos,  mas  agora,  mais  do  que  nunca  é  preciso  que  o  movimento  focalize 

forças  neles.  É  necessário  fazer  dos  assentamentos  um  pólo  político.  Como  que  o 

movimento contribui na formação política do assentamento? Este é um desafio a ser 



encarado. Neste processo, a escola ocupa lugar central, porque a vida no assentamento 

passa pela escola.

  Num  segundo  momento  da  mesa,  Edgar  Jorge  Kolling  realiza  um  apanhado 

histórico para demonstrar o porquê que o MST começou a investir e a se preocupar com 

a  educação.  Lembra  que  a  idéia  de  estudo,  formação  política  e  ideológica  sempre 

estiveram fortemente presentes  no movimento,  pois  era  necessário  que os militantes 

compreendessem a realidade para intervirem nela. Porém, no início, a educação escolar 

não estava nas preocupações do MST. O que coloca a educação escolar na agenda do 

movimento são as crianças e os adultos analfabetos dos assentamentos. É a necessidade 

de educação dos sujeitos assentados que leva o movimento a pensar a educação escolar.

Ainda hoje no Brasil, temos o grande desafio de universalizar a educação básica no 

campo. Além do mais, temos que lutar para não fecharem as escolas do campo. Em 

outros países os camponeses têm acesso à educação básica.  A única escola do MST 

legalizada é o Instituto Josué de Castro, o MST sempre lutou por escolas públicas. Os 

espaços privilegiados de elaboração da pedagogia do MST são os cursos de formação de 

professores. A primeira turma de magistério do MST é de 1990. 

Com todas as críticas que temos com relação ao governo Lula, não podemos negar 

que neste governo houve uma entrada mais significativa dos povos do campo no ensino 

superior.  Mas  nosso  segundo desafio  continua  sendo a  luta  pela  formação  no  nível 

superior dos professores do campo.

O terceiro desafio que está posto para a educação do campo é a disputa pelo tripé: 

Projeto  de  Campo  (agronegócioxagricultura  familiar);  Política  pública  (força  do 

movimento  para  exigir  do  Estado  políticas  públicas)  e  Concepção  de  educação  (a 

realidade  tem  que  entrar  na  escola.  Trabalho  como  princípio  educativo.  Luta  dos 

movimentos. 

Quando  entra  no  Estado,  este  pensa  em  termos  de  sistema  educacional.  O 

movimento  deixa de ser a alavanca  para a política  e  de dar o tom da Educação do 

Campo. O movimento por uma Educação do Campo demarca a primeira vez na história 

do Brasil que a educação é “criada” pelos movimentos sociais, e hoje corre o risco de 

ser colocada distante deste processo que a criou.

O quarto desafio que se coloca é a necessidade de trabalhar com a juventude do 

campo. É preciso voltar a atenção para as escolas do campo e entendê-las como espaço 

protagonista para alavancar o processo revolucionário brasileiro. 



Finaliza  sua  intervenção  levantando  a  hipótese  da  necessidade  de  se  criar  um 

organismo que ajude na organização dos trabalhadores do campo. Talvez, um segmento 

de Educação do Campo, que agregue bandeiras comuns a outros movimentos sociais.

DEBATE:  

No debate frisa-se a disputa pelo projeto de educação do campo no Brasil e seu 

distanciamento  do  projeto  original  posto  pelos  movimentos  sociais,  citando-se  o 

exemplo da política de governo posta pelo Programa Escola Ativa. Ação do governo 

para  enquadrar  a  escola  do  campo  a  partir  de  diretrizes  internacionais  do  Banco 

Mundial.  O programa não considera o  acúmulo  dos  movimentos  sociais  referente  à 

educação do campo, não considera a luta de classes travada no campo através da disputa 

de projetos distintos de campo.  Mais de 2.000 municípios já aderiram ao programa, 

pois,  principalmente  no nordeste do país,  ou adere-se ao programa ou fecham-se as 

escolas. Destaca-se ainda a associação entre os ataques aos movimentos sociais  e as 

tentativas  de alteração das escolas do campo e dos projetos de educação do campo. 

Vincula-se a isso também a repressão de novas experiências desenvolvidas no campo.

Estudante comenta sobre a distância entre o que se aprende na universidade e o que 

farão na prática. Fala-se da contradição da relação estabelecida entre os movimentos 

sociais e o Estado. Esta contradição aparece na medida em que se alargam as fronteiras 

para o acúmulo de forças.

TARDE (14H30-19H)

EXPOSIÇÃO INICIAL PELA COORDENAÇÃO GERAL DO SEMINÁRIO:  RETOMADA DAS DISCUSSÕES DOS 

SEMINÁRIOS ANTERIORES,  PROBLEMATIZAÇÃO DO FOCO TEMÁTICO DESTE TERCEIRO SEMINÁRIO E 

ORIENTAÇÃO PARA O DEBATE 1.

Roseli  Caldart  afirma  que  é  importante  conhecer  a  conjuntura  para  intervir 

coletivamente.  E  que  seminários  como  este  tem  objetivo  forte  de  orientar  nossas 

práticas. Retoma a idéia força do debate realizado: é preciso transformar a escola pela 

identificação de classe que temos. Transformar  a escola não é mudar detalhes da escola, 

mas alterar sua lógica, mudar as relações de poder. A relação da escola com a realidade, 

com a  vida  concreta.  A escola  não  foi  feita  para  ter  vínculo  com a  vida  concreta. 



Objetivo: abertura da escola para a vida com todas as suas contradições. Lembra que a 

marcha não se realiza se não for passo a passo. E que as interrogações são saudáveis, 

porém nós educadores não temos o direito de não fazer sínteses provisórias sobre nossas 

práticas, porque nossa prática, nossos estudantes exigem resposta. Temos discutido a 

alteração da matriz formativa da escola, como espaço onde acontece não só a aquisição 

do conhecimento, mas também muitas outras coisas.

DDEBATEEBATE 1: 1: C CICLOSICLOS  DEDE F FORMAÇÃOORMAÇÃO. O . O OBJETIVOOBJETIVO  PRINCIPALPRINCIPAL  ÉÉ  COMPREENDERCOMPREENDER  EE  DEBATERDEBATER  SOBRESOBRE  AA  LÓGICALÓGICA  DESTADESTA  

FORMAFORMA  DEDE  AGRUPAMENTOAGRUPAMENTO  DOSDOS  EDUCANDOSEDUCANDOS  EE  SUASSUAS  IMPLICAÇÕESIMPLICAÇÕES  SOBRESOBRE  OO  PROCESSOPROCESSO  FORMATIVOFORMATIVO  NANA  ESCOLAESCOLA  EE  AA   

ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO  DODO  PLANOPLANO  DEDE  ESTUDOSESTUDOS ( (OO  CURRÍCULOCURRÍCULO  PODEPODE  CONTINUARCONTINUAR  DISCIPLINARDISCIPLINAR,  ,  HÁHÁ  ALGUMAALGUMA  FORMAFORMA  DEDE  

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO  DOSDOS  CONTEÚDOSCONTEÚDOS  PENSADAPENSADA  DESDEDESDE  AA  LÓGICALÓGICA  DOSDOS  CICLOSCICLOS,  ,  OO  QUEQUE  MUDAMUDA  NANA  ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO  DODO  

TRABALHOTRABALHO  DOSDOS  DOCENTESDOCENTES).).

Painel:  Fundamentos  e  concepção  da  organização  escolar  por  ciclos  de  formação, 

exposição de Marcos Gehrke (Regar); organização do trabalho e reflexão sobre o início 

de funcionamento da experiência  de ciclos  do Colégio Estadual  Iraci  Salete  Strozak 

(PR), exposição feita por educadoras da escola.

Marcos Gehrke afirma que os  ciclos de formação têm origem européia e cita 

que  as  experiências  dos  ciclos  no  Brasil:  Belo  Horizonte  (Escola  Plural);  Distrito 

Federal (Escola Candanga); Porto Alegre (Escola Cidadã); Santa Catarina (Escola Sem 

Fronteiras) e pelo MST (Escola Itinerante). 

Destaca três pontos em sua fala sobre a organização da escola por ciclos:

-  Primeiro  – a  tentativa  de trabalhar  por ciclos  nas escolas  desagrada muita  gente. 

Causa incômodo, pois os professores perdem o controle da avaliação. 

- Segundo – o ciclo altera a estrutura da escola, pois considera que aprender é direito de 

todos;  que  aprender  a  organizar-se  é  uma  necessidade;  coloca  o  aprendizado  em 

movimento; considera que o desenvolvimento independe da escola. Por estes motivos a 

organização por ciclos agrupa os sujeitos a partir dos tempos de vida dos mesmos, a 

saber: 

1º ciclo – da infância – 4 e 5 anos/ 6, 7 e 8 anos

2º ciclo – pré-adolescência – 9, 10 e 11 anos

3º ciclo – da adolescência – 12, 13 e 14 anos

4º ciclo – da juventude – 15, 16 e 17 anos



- Terceiro – se, como afirma Isabela Camini, é na avaliação que é possível contrapor a 

escola vigente, com os ciclos o educador deixa de ser o único a avaliar e o educando 

passa a avaliar também. Passa a ter participação no conselho de classe, passa a auto-

organizar-se e a acompanhar seu processo de aprendizagem.

Em seguida as professoras Rita Mara e Sandra do Colégio Estadual Iraci Salete 

Strozak  (PR),  expõe sobre  a  experiência  dos  ciclos  desenvolvida  na  escola  base da 

escola itinerante do assentamento Marcos Freire na qual trabalham.  

Rita  e  Sandra  falam do  desdobramento  prático  daquilo  que  Marcos  Gehrke 

expôs  anteriormente.  Comentam  que  a  avaliação  é  contínua  e  sistemática,  sendo 

realizada através de pastas de acompanhamento individuais, nas quais fica registrado o 

percurso dos estudantes, além de cadernos de avaliação feitos por turmas. Afirmam que 

a metodologia de ensino que organiza os ciclos de ensino são os temas geradores que 

visam o estudo da realidade (exemplos: água; plantas medicinais). Explicam que cada 

ciclo  tem  um  eixo  temático,  e  que  os  conteúdos  e  metas  do  conhecimento  são 

organizados por área, havendo uma coordenação pedagógica por ciclo de ensino. Cada 

professor tem sua disciplina, mas trabalham por área.

Geralmente as escolas do ciclo começam e terminam, pois, a pressão sofrida no 

entorno é muito grande.

DIA 08 DE ABRIL DE 2010  

MANHÃ E TARDE (8H-19H)

DDEBATEEBATE 2:   2:  CCURRÍCULOURRÍCULO  PORPOR Á ÁREAREA. O  . O  OBJETIVOOBJETIVO  PRINCIPALPRINCIPAL  ÉÉ  COMPREENDERCOMPREENDER  EE  DEBATERDEBATER  SOBRESOBRE  DIFERENTESDIFERENTES  

FORMASFORMAS  DEDE  FAZERFAZER  AA  DISCUSSÃODISCUSSÃO  ESPECÍFICAESPECÍFICA  DASDAS  ÁREASÁREAS  EMEM  RELAÇÃORELAÇÃO  AOAO  CURRÍCULOCURRÍCULO  ESCOLARESCOLAR ( (ÁREASÁREAS  COMOCOMO   

FORMAFORMA  DEDE  ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO  DODO  TRABALHOTRABALHO  DOCENTEDOCENTE  EE  COMOCOMO  MÉTODOMÉTODO  DEDE  TRABALHOTRABALHO  PEDAGÓGICOPEDAGÓGICO)  )  EE  SOBRESOBRE  ASAS  

CONCEPÇÕESCONCEPÇÕES  EE  PRÁTICASPRÁTICAS  QUEQUE  ESTÃOESTÃO  SENDOSENDO  DESENVOLVIDASDESENVOLVIDAS  ESPECIALMENTEESPECIALMENTE  NONO//DESDEDESDE  OO  CURSOCURSO  DEDE  

LLICENCIATURAICENCIATURA  EMEM E EDUCAÇÃODUCAÇÃO  DODO C CAMPOAMPO..

Painel de exposições: Estudantes da LEdoC: Turma UnB/Iterra: Rosana Santos, área de 

Linguagens; Clarice dos Anjos, área de Ciências da Natureza e Matemática (trazendo 

reflexão  ou  problematização  atual  do  grupo  da  área);  Turma  1  UFMG  (formatura 



realizada em fevereiro 2010): Márcia Ramos, área CHS (depoimento principalmente a 

partir  dos estágios realizados  e do processo todo vivenciado do trabalho na área de 

habilitação). 

Educadores das turmas de LEdoC: Rafael Villas Boas, UnB-LIN, Cynara Kern Barreto, 

UnB-CIEMA; Carolina Nozella Gama, UFBA; Maria de Fátima Martins, UFMG-CHS; 

Beatriz  Hanff, UFSC; (expondo sobre a lógica de trabalho por área que vem sendo 

implementada no curso). 

Debatedor: Romir Rodrigues, Iterra/docente da LEdoC, área CHS.

Estudantes  dos  cursos  de  Licenciatura  em Educação  do  Campo  trazem uma 

reflexão  sobre  a  organização  do  curso  por  área,  a  partir  das  respectivas  áreas  que 

ocupam:

- Rosana Santos, área de Linguagens e códigos (Turma UnB/Iterra): o conceito de 

ensino por área ainda não está pronto. É um planejamento conjunto das disciplinas. A 

história é o elo de ligação entre todas as disciplinas, tendo em vista a realidade. Nos 

propomos a pensar sobre como superar a fragmentação do conhecimento, e para isso 

temos que questionar – quais são as questões que unem as disciplinas? Explicita que na 

área em que irá se formar os elos são os seguintes: estética; indústria cultural; tempo 

livre; história; materialismo histórico-dialético. A concepção de área dos movimentos 

sociais é diferente da concepção de área do MEC de formar para o mercado de trabalho. 

Para pensar a área é necessário pensar a concepção de educação.  

-  Clarice  dos  Anjos,  área  de  Ciências  da  Natureza  e  Matemática  (Turma 

UnB/Iterra): Salienta que as diversas alterações sofridas na área no que se refere ao 

quadro  de  professores  e  coordenadores  da  mesma  atrapalham  o  trabalho.  Aponta 

dificuldades de encontrar as questões que unificam as disciplinas. A matemática, por 

exemplo, é a disciplina que houve mais dificuldade de integração com as outras, ela 

acabou se tornando base para estudo das outras disciplinas. Após 3 etapas trabalhando 

com a área específica, na última etapa realizaram uma visita técnica sobre agroecologia 

e conseguiram avançar na integração das disciplinas, mas não conseguiram aprofundar 

conceitos.  Há uma aproximação maior entre as disciplinas de Química e Biologia e de 

Física e Matemática. Precisamos entender mais o que é interdisciplinaridade, para saber 

como  ela  pode  contribuir  com as  áreas.  A questão  das  áreas  nos  coloca  no  fio  da 



navalha,  pois  querendo  ou  não,  a  proposta  do  MEC  é  cortar  gastos  e  formar  um 

professor  para trabalhar  com quatro  disciplinas.  Temos  a  necessidade  de um objeto 

concreto para organizar as áreas. Sabemos que a realidade é a base das áreas, pois é a 

realidade que nos coloca questões objetivas e subjetivas.  Queremos mudar  a função 

social da escola e não os conhecimentos estudados. Não abrimos mão do conhecimento. 

Há pouco material  de estudo sobre este assunto,  temos o desafio de produzir  textos 

sobre a organização curricular por áreas.

 -  Márcia Ramos, área Ciências Humanas e sociais (Turma 1 UFMG, formatura 

realizada  em  fevereiro  2010),  depoimento  principalmente  a  partir  dos  estágios 

realizados e do processo todo vivenciado do trabalho na área de habilitação. Relata que 

60  estudantes  iniciaram  o  curso,  e  que  46  finalizaram.  O  curso  composto  de  10 

semestres começou como Pedagogia da terra (formar para as séries iniciais) e depois 

passou a ser licenciatura do campo (formar para séries finais e ensino médio). O eixo 

unificador deste curso que habilitou para 4 áreas do conhecimento foi a educação do 

campo.  A  turma  percebeu  que  eram  os  alunos  que  deviam  dar  conta  de  fazer  a 

integração das áreas, já que cada professor trabalhava sua disciplina. A turma do curso 

tinha  identidade  da  luta,  os  problemas  individuais  eram  coletivos,  professores  do 

movimento deram aulas no curso, isto é novidade num curso superior. Falando mais 

especificamente sobre a  área de Ciências sociais diz que os eixos integradores desta 

área foram: documentário O povo brasileiro de Darcy Ribeiro; Florestan Fernandes e 

Chico de Oliveira.  Estes eixos contribuíram para pensarem os estágios.  Limite:  cada 

área  planejou  seu  estágio  isoladamente.  Relata  sua  experiência  de  estágio  como 

significativa,  avalia  que  conseguiu  desenvolver  um  bom  trabalho,  pois  conseguiu 

trabalhar o desenvolvimento do capitalismo com os estudantes. Frisa que o desafio de 

pensar  a interdisciplinaridade continua, e que apesar dos avanços o curso deixa lacunas.

Expuseram sobre a lógica curricular por área do conhecimento que vem sendo 

implementada nos cursos que coordenam/trabalham:

- Maria de Fátima Martins, UFMG-Ciências humanas e sociais – coordenadora de 

área: Na  UFMG  a  Educação  do  Campo  tem  quatro  linhas  de  atuação  –  ensino, 

pesquisa, extensão e produção acadêmica.  A turma formada em janeiro de 2010 fez 

parte da luta para regularização do curso, a regularização e abertura de concurso público 

para contratação de professores para o curso veio através REUNE. A partir de 2009 as 



turmas  passaram a  ser  regulares.  Eixos  estruturantes  do  curso:  alternância;  área  do 

conhecimento; docência; parcerias. A turma de 2005 foi formada em 4 áreas: Ciências 

da vida e da natureza;  Línguas,  artes e literatura;  Ciências  sociais  e humanidades  e 

Matemática. Conta que receberam muitas críticas porque optaram por formar no mesmo 

tempo  que  as  outras  licenciaturas,  professores  para  atuarem  em  4  disciplinas.  A 

pergunta colocada para as áreas é: O que é fundamental nestas quatro áreas para formar 

o professor do campo? Sobre a organização do curso e suas etapas destaca: 

- 1ª a 4ª etapa – turma única

- 5ª a 8ª etapa – turma dividida em áreas

- 9ª a 10ª etapa – turma única novamente. Aqui o eixo da escola e seus sujeitos eram 

articuladores das áreas.

A área nos obriga a estabelecer um diálogo entre as disciplinas para realizar o percurso 

formativo. Isto é difícil, porque cada um quer que a sua disciplina seja condutora do 

curso. As questões condutoras saíram da prática do curso. 

- Rafael Villas Boas, UnB-Linguagens – coordenador de área: Os professores que 

trabalham  na  área  fazem  parte  do  grupo  de  pesquisa  Literatura  ...  e  movimentos 

periféricos. Pressuposto  da área - materialismo histórico-dialético,  segundo o qual a 

história pode ser alterada; totalidade do conhecimento. Opção pelo trabalho coletivo. Já 

passaram pela experiência de terem sete professores trabalhando juntos. Correm o risco 

do entendimento da área a partir do educador polivalente, do reforço do neoliberalismo 

no campo. Os elos da área estão na história. Não temos que inventar as áreas, temos que 

compreender que sua fragmentação é resultado de um processo histórico. Os elos estão 

no  passado,  vamos  recuperá-los  na  história.  O  trabalho  que  desenvolvem  na  área 

procura pensar o Brasil nas suas contradições; a arte e a cultura como instrumentos de 

reivindicação,  como construção histórica.  Entender como a arte ao longo da história 

enfrentou  e  retratou  os  conflitos  e  contradições  sociais.  A  área  trabalhará  com  os 

fundamentos e o processo de elaboração da arte, da linguagem, da cultura. Cita como 

exemplo do que se pode trabalhar, as obras de Antônio Cândido, o romance regionalista 

na década de 1930, Machado de Assis. Salienta que nossos sentidos foram construídos 

historicamente.  É  preciso  enfrentar  o  letramento  para  o  audiovisual,  a  área  decidiu 

enfrentar esta questão. 

Referência: Livro Crítica da imagem e educação. 



- Cynara Kern Barreto, UnB-Ciências da natureza e matemática – coordenadora 

de  área:  O que  é  ciência?  Qual  o  objeto  de  estudo da  ciência?  Matemática  é  um 

instrumento,  dificuldade  de  localizar  a  matemática  neste  processo.  A  ciência 

compartimentalizada não faz sentido.

-  Carolina  Nozella  Gama,  UFBA: Trajetória  de  vida  trabalho  no  curso  piloto  de 

Licenciatura  em  Educação  do  Campo  da  UFBA  há  1  ano,  desde  o  2º  Tempo 

Comunidade. Participo das reuniões de áreas, dos espaços de formação do curso e do 

grupo LEPEL. Vou dividir minha fala em 2 partes: I - Organização curricular e II - 

Trabalho que vem sendo desenvolvido no curso: realidade e possibilidades. 

Parte I – Organização do currículo da LEC/UFBA

PERFIL DO EGRESSO 

Formação geral para o conjunto dos estudantes em cada uma das áreas abaixo:

1) Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa,  Literatura,  Língua Estrangeira,  Artes, 

Cultura Corporal);

2) Ciências  Humanas  (Filosofia,  História,  Psicologia,  Sociologia,  Geografia, 

Antropologia, etc.);

3)  Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Química, etc.);

4)  Ciências Agrárias;

Com  aprofundamento  em  Linguagens  e  Códigos  e  Ciências  da  Natureza  e 

Matemática tendo em vista um aprofundamento específico para a docência nos anos 

finais da Educação Fundamental e/ou na Educação Média. 

As  áreas  de  aprofundamento  foram escolhidas  nos  encontros  com especialistas, 

movimentos sociais, professores e interessados no assunto, realizados na UFBA, onde 

chegou-se à conclusão que estas áreas representam a necessidade atual de formação do 

Homem do campo na Bahia. 

CONCEPÇÃO  TEÓRICO-METODOLÓGICA  DA  ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR

A proposta do curso aponta a direção de um currículo que tem como referência 

principal a formação humana e o modo de produção da vida, ou seja, as relações sócio-

históricas,  políticas  e  culturais  das  comunidades  do  campo  e,  em âmbito  maior,  de 

Estado e do País. 



O foco da educação é o educando, enquanto sujeito histórico, suas problemáticas e 

sua  contextualização.  Com  aprofundamento  da  concepção  de  conhecimento, 

posicionamento crítico ante a ciência moderna e a questão sócio-ambiental do mundo 

atual, e as questões que tencionam a luta de classes no campo.

Partimos da compreensão marxista de que todo o conhecimento, seja ele científico 

ou da prática social, é dado pela ação dos homens sobre a natureza e da sociedade pelo 

trabalho. Portanto, o eixo de todo conhecimento é o trabalho humano.

Pretendemos  desenvolver  nossa  proposta  através  do  trato  com  o  conhecimento, 

considerando outra forma de organizar o trabalho pedagógico para formação humana, 

tendo o trabalho como princípio educativo. O conhecimento desenvolvido pelo trabalho 

humano - a ciência - se desenvolve através de diferentes linguagens e pela cultura. Isso 

corresponderá  à  articulação  das  áreas  do  conhecimento  propostas,  com  uma  base 

comum em que se viabilize a formação de:

 Unidade teoria e prática;

 Historicidade;

 Fundamentação teórica;

 Compromisso social;

 Trabalhos coletivos interdisciplinares;

 Unidade teórico-metodológica;

 Gestão democrática e participativa;

 Avaliação processual, coletiva, permanente.

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO SEGUNDO O SISTEMA DE COMPLEXOS

Garantir  que  os  alunos  se  apropriem  do  conhecimento  não  em  seqüências 

lineares,  mas  em  rede,  em  tessituras  de  relações  complexas,  fazendo  abordagens 

problematizadoras  de  saberes  contextualizados  geo-historicamente  que  despertem  o 

debate e confronto em sala de aula e na comunidade. 

Nesta experiência de licenciatura, a proposta consiste em trabalhar a educação 

integral  por  meio  da  organização  curricular  que  tenha  como  base  um  Sistema  de 

Complexos,  como indicação  de possibilidade  para alterar  a  organização  do trabalho 

pedagógico e o trato com o conhecimento nos currículos escolares.

O  Sistema  de  Complexos  traz  em  si  elementos  concretos  para  superar  as 

contradições  presentes  nos  currículos  como  a  dicotomia  entre  teoria  e  prática,  a 



descontextualização de conteúdos, a perda da historicidade do conhecimento, a diluição 

e superficialidade do conhecimento, as formulações generalizadas e conceitos, e a falta 

de aplicabilidade em situações concretas do conhecimento tratado. 

 O trabalho  pedagógico  organizado  a  partir  dos  Complexos  provoca  o  olhar 

particular de cada área do conhecimento, a situações problemáticas concretas, em uma 

perspectiva espiralada onde ocorrem as constatações, sistematizações, generalizações, 

explicações cientificas, experimentações, ampliação, aprofundamento e a transformação 

do real pela ação coletiva. O foco central do Complexo é, portanto, o fenômeno extraído 

da realidade, problematizado, de forma ampla o suficiente para permitir o trânsito entre 

as diferentes percepções de mundo trazidas pela comunidade, gerando-se ações a partir 

do concreto para a elaboração do concreto no pensamento. 

No  projeto–piloto  da  Licenciatura  do  campo  da  UFBA,  os  Sistemas  de 

Complexos devereriam ser delimitados considerando a teoria que explica a ontogênese 

do  ser  social  e  propõe  ações  pedagógicas  para  alterar  as  condições  objetivas  de 

produção da existência humana e da educação no marco do capital. A proposta inicial é 

estudar relações, nexos e determinações entre:

1. SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA / TERRA

2. SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO

3. SER HUMANO E AS RELAÇÕES COM SOCIEDADE

4. SER HUMANO E EDUCAÇÃO

EXPLICAÇÃO:  As  áreas  devem  se  organizar  para  discutir  as  relações  entre  os 

conteúdos específicos das disciplinas que possibilitem a explicação dos complexos. Ou 

seja, por meio dos  fenômenos sociais que expressam a realidade social do campo, 

elencados a partir de cada um dos complexos, estabelecer os nexos e as relações entre os 

conteúdos de cada disciplina. 

Cada  disciplina  deve  se  perguntar: que  conteúdos  são  fundamentais  de  serem 

trabalhados nesta disciplina para que os estudantes compreendam por meio das relações 

que se estabelecem no campo (particular) as relações gerais: homem – natureza; homem 

– sociedade; homem – trabalho; homem – educação.

Complexo – é a explicação de como o homem se torna homem; de como o ser humano 

conhece; de como ele se relaciona com os outros seres humanos e com a natureza. [Esta 

é a explicação geral  da realidade,  a ontogênese do ser social,  só existe no plano do 



pensamento] O  geral só é possível de ser captado no  particular, ele se expressa no 

particular – por exemplo, nas relações que se travam na realidade do campo. Por isso é 

necessário que cada área de conhecimento indique os conhecimentos necessários para 

desenvolver  o  pensamento  científico  dos  educandos,  listando-os  em  termos  de 

fenômenos  para  organização  de  cada  disciplina,  pois  é  com  os  fenômenos  sociais 

particulares  que  conseguimos  nos  relacionar;  são  eles  que  podemos  explicar  e 

apreender. 

A partir desta estruturação por Complexos Temáticos, organiza-se o currículo 

base  de  cada  área  do  conhecimento,  levando  sempre  em consideração  os  nexos,  as 

relações  e  as  contribuições  das  especificidades  do  conhecimento  historicamente 

construído para responder e tentar superar as problemáticas suscitadas pelos fenômenos 

sociais. 

Parte II - Trabalho que está sendo desenvolvido: realidade e possibilidades

Dificuldades e limitações:

1- Formação  básica  –  dificuldades  com  as  disciplinas  de  Ciências  da  natureza  e 

matemática  (os  estudantes  não  dominam  os  conhecimentos  básicos  referentes  à 

biologia,  química,  física,  matemática).   Visto  que,  os  estudantes  não  tiveram  esta 

formação  básica  sólida,  daremos  um peso no  Tempo Comunidade  aprofundando os 

conceitos básicos destas disciplinas. 

- Como as outras universidades estão lidando com esta formação comprometida?

- Como as outras universidades estão lidando com o Tempo comunidade?

2- Formação específica  –  estamos  num período de  definição  da  área  específica  de 

habilitação do curso e de que maneira isto se dará. A proposta é habilitarmos, caso as 

áreas e os departamentos concordem, em português e matemática.

3  -  O  curso  está  engessado  na  organização  curricular  da  universidade  que 

departamentalizada. Nós não pudemos criar disciplinas novas e nem mesmo contratar 

professores  para  o  curso.  Os  conteúdos  curriculares  do  curso  estão  distribuídos  em 

disciplinas que  ficam  localizadas  em  departamentos.  A  cada  módulo  do  curso 

passamos por um processo de convencimento dos professores junto aos departamentos 

para que os mesmos assumam as disciplinas; feito isso passamos por um processo de 



diálogo  explicando  sobre  o  curso  e  sobre  a  organização  curricular  e  do  trabalho 

pedagógico por áreas do conhecimento e por complexos. Os professores não comungam 

com a  proposta  do  curso,  ou  por  desconhecimento,  eles  não  costumam explicar  os 

fundamentos filosóficos de sua prática, ou por uma posição ideológica de classe.  

4- É importante trabalharmos com os professores da universidade, pois queremos tornar o 

curso  permanente,  por  isso  encaminharemos  aos  departamentos  e  ao  colegiado  das 

licenciaturas especiais um documento para a criação de novas disciplinas que atendam 

nossa perspectiva de formação humana integral.

5- Espaços de formação da equipe - Reuniões de áreas do conhecimento: Estas reuniões 

são o momento de discussão e formação para pensar o curso e desenvolver pesquisa 

sobre a prática destes professores e sua inserção no curso. Porém, apesar de realizarmos 

reuniões  de áreas  desde  2008,  só agora  no segundo semestre  de  2009 conseguimos 

completar  as  equipes  de  áreas.  Atividades  de  formação  previstas -  Seminários 

integradores sobre:

- Ontogênese do ser social

- Sistema de complexo e org. trab. Ped. – Freitas

- Psicologia histórico cultural – como o ser humano aprende – Ligia Martins

- Como se estrutura a sociedade capitalista

- As áreas desenvolverão oficinas para avaliação do acúmulo que tiveram até o 

momento e para planejamento da intervenção futura.

6- Nos espaços de discussão e elaboração do trabalho a ser desenvolvido pelas áreas nas 

disciplinas, a compreensão dos professores ainda não se aproxima da compreensão de 

complexos  de  Pistrak.  Acabam  criando  uma  proposta  de  trabalho  artificial,  não 

garantindo que: 

Exemplo - Trabalho de visita a EMBASA:

No último tempo escola (IV) as áreas de Ciências da natureza e matemática planejaram 

sua entrada com o núcleo de estudos básicos (matemática, física, química e biologia), e 

dialogando com as outras áreas propuseram uma visita à EMBASA (Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento de Salvador). 

A partir  da  visita  os  estudantes  foram orientados  a  elaborarem relatórios  utilizando 

diferentes  linguagens  (áudio,  fotos,  vídeo  e  escrito).  Logo  de  saída  os  estudantes 



questionaram o objetivo da elaboração dos relatórios, e os professores não souberam 

explicar muito bem o porquê da proposta.

Identificamos nos trabalhos a superficialidade dos conteúdos estudados, a não formação 

de conceitos.  Os trabalhos dos estudantes demonstraram uma boa forma, mas foram 

esvaziados do conhecimento sistematizado, restringiram-se a descrição e repetição dos 

fatos vistos e aos conhecimentos do senso comum. O que fizeram bem e apareceu de 

forma  explicita  foi  o  exercício  de  problematização  das  informações  recolhidas  em 

entrevistas feitas com o técnico da EMBASA.  

7  – Dificuldades  na  auto-organização  dos  estudantes.  Esta  só  acontece  durante  o 

Tempo Escola, nossos alunos não são de movimentos sociais.    

Avanços e possibilidades:

1 - Os estudantes do curso identificaram que o trabalho desenvolvido no último Tempo 

Escola não foi um trabalho por áreas organizado segundo a idéia de complexos. Pois, os 

estudantes estão sendo formados na base teórico-metodológica desde o início do curso. 

Os estudantes identificam quando a base teórico-metodológica dos professores não se 

identifica com a base proposta no curso. Isso de dá, pois, na Formação integradora 

conseguimos  avançar  na  formação  unidade  teórico-metodológica  da  equipe  e  dos 

estudantes. As disciplinas - Seminários integradores; Pesquisa e prática; Metodologia 

– sob a responsabilidade do LEPEL se imbricaram. Para responder as questões: como o 

homem se torna homem? Como o homem conhece? Como o homem se relaciona em 

sociedade?  Nestas  disciplinas  trabalhamos  com  grandes  estudiosos  da  filosofia 

marxista, educação, educação do campo, questão agrária, como: 

- Roseli Caldart;

- Miguel Arroyo;

- Luis Carlos de Freitas – Organização do trabalho pedagógico;

- Filosofia de Marx - Sérgio Lessa e Ivo Tonet;

- A questão Agrária - Neuri Rossetto; 

- Introdução à Filosofia de Marx - Sérgio Lessa; 

- Pedagogia histórico crítica e Psicologia histórico-cultural – Newton Duarte.

Nossos estudantes receberam os livros: 



- Fundamentos da escola do trabalho;

- Escola Comuna;

- Cadernos didáticos sobre Educação do Campo, participaram de uma oficina de 

avaliação dos cadernos. 

 Concepção de educação do campo;

 Projeto Político Pedagógico;

 Organização do trabalho pedagógico;

 Currículo;

 Financiamento;

E os estudantes foram orientados, desde o início do curso, a realizarem o que chamamos 

de pesquisa didática (instrumento para aprenderem a fazer pesquisa social através da 

metodologia da pedagogia histórico-crítica). É uma iniciação à pesquisa desde o 1º ano 

do curso, instrumento que auxilia o estudante a estabelecer relação entre teoria e prática. 

Esta  pesquisa  deve  servir  de  base  para  orientar  a  prática  dos  professores,  e 

posteriormente, para a elaboração do TCC. Tivemos avanços com esta pesquisa na área 

de  Linguagens  e  códigos através  da  disciplina  Educação  e  tecnologias 

contemporâneas,  os estudantes elaboraram relatórios  sobre a situação das TICs nos 

seus municípios e escolas. 

- Beatriz  Hanff, UFSC – coordenadora do curso: O curso está no 2º semestre. A 

criação  do curso culminou com a criação  de  um Instituto  do Campo.  Beberam das 

experiências  –  Saberes  do  campo;  Escola  Ativa;  Observatório  e  Pronera.  Não  vão 

habilitar nas áreas específicas – Ciências da natureza e matemática e Ciências agrárias. 

O eixo do curso é o campo. Estão trabalhando só com professores que se identificam 

com  a  educação  do  campo.  Fazem  reuniões  semanais  com  os  professores  para 

discutirem o curso. Não se preocupam em trabalhar com todas as áreas e relacioná-las. 

Não há disciplinas específicas básicas (matemática, sociologia, etc), mas por módulos. 

Trabalham  por  problemáticas  instituídas  no  campo  para  trabalharmos  as  áreas. 

Exemplo:  fechamento  das  escolas  do campo;  processo de  nucleação  das  escolas  do 

campo; PPP escolas do campo.  

PROBLEMATIZAÇÃO:  



Diante do exposto problematiza-se:  como fica o trabalho na escola? Por que integrar os 

conhecimentos? A realidade é uma totalidade. Nenhuma disciplina dá conta de explicar 

a realidade sozinha. Porém, a área não é a única forma de se trabalhar com a totalidade. 

Todas as propostas apresentaram um tema para ligar as áreas, sendo assim, temos que 

ter  um tema  integrador.  Mas,  a  questão  é  de  onde  vem este  tema  integrador.  Para 

trabalhar por área é preciso mudar o fazer e o pensar dos professores. Só há área se 

houver trabalho coletivo e isto implica tempo. Todas as universidades trabalharam com 

seminários integradores. 

DEBATE:  

- Como fica a questão do estudante/professor ser formado por área quando ele for para 

escola e se deparar com as disciplinas. 

- Estudante LEC diz que no final acabarão trabalhando por disciplinas. 

- Educadora popular diz: na realidade temos medo de abandonar as disciplinas,  pois 

tememos realizar uma educação medíocre. O educador precisa ter tempo de trabalho 

para planejamento. A área não é nem a salvação da prática e nem vilão. 

-  Devemos  partir  não  de  um tema,  mas  de  um problema.  Não  um problema  raso, 

aparente, mas um problema profundo. A área não exclui as disciplinas.

-  Roseli  –  O  projeto  das  LECs  nasceram  para  transformar  uma  precariedade 

(professores formados em uma área já trabalham em várias disciplinas). Não tem como 

ter  um  professor  para  cada  disciplina  no  campo.  Formação  de  professores 

multiplisciplinar, para atuar em  várias disciplinas. Esta discussão é nova. Trabalhar por 

área  é  alterar  a  organização  do  trabalho  pedagógico.  Questão  que  se  colocam:  tira 

disciplina ou não tira? Temos medo do esvaziamento. Trabalhar com disciplinas e com 

área, este duplo movimento deve compor o trabalho por área.

-  Feijão  (coordenador  do  planejamento  do  Tempo  Comunidade)  –  a  pedagogia  da 

alternância por si mesma já empurra o trabalho nas áreas.

-  Rosângela  (educadora  do  movimento)  –  a  questão  técnica,  a  forma  de  fazer  nós 

conseguimos  mesmo  fora  do  curso,  mas  os  conceitos  precisam  ser  ensinados  na 

universidade.



DDEBATEEBATE  3: 3: Q QUESTÕESUESTÕES  DADA   REALIDADEREALIDADE   COMOCOMO  ORGANIZADORASORGANIZADORAS  DODO  CURRÍCULOCURRÍCULO  OUOU  DODO  TRABALHOTRABALHO  

PEDAGÓGICOPEDAGÓGICO.  O  .  O  OBJETIVOOBJETIVO  PRINCIPALPRINCIPAL  ÉÉ  COMPREENDERCOMPREENDER  EE  DEBATERDEBATER  SOBRESOBRE  DIFERENTESDIFERENTES  ALTERNATIVASALTERNATIVAS  OUOU  

FORMASFORMAS  PEDAGÓGICASPEDAGÓGICAS  DEDE  TRABALHARTRABALHAR  OO  CONHECIMENTOCONHECIMENTO  NANA  ESCOLAESCOLA  DESDEDESDE  QUESTÕESQUESTÕES  OUOU  PORÇÕESPORÇÕES  DADA  

REALIDADEREALIDADE ( (LÓGICALÓGICA  COMBINADACOMBINADA  COMCOM  OO  CURRÍCULOCURRÍCULO  PORPOR  DISCIPLINASDISCIPLINAS, , PORPOR  ÁREASÁREAS, , QUESTÕESQUESTÕES  MAISMAIS   GERAISGERAIS,,  

QUESTÕESQUESTÕES  DODO  ENTORNOENTORNO  DADA  ESCOLAESCOLA, , EIXOSEIXOS  TEMÁTICOSTEMÁTICOS, , TEMASTEMAS  GERADORESGERADORES...)...)

Painel  de  exposições:  trabalho  com  tema  gerador:  Escola  Estadual  8  de  Agosto 

(Candiota/RS)  trabalho  com  eixos  temáticos:  -  experiência  da  Escola  Estadual  de 

Ensino  Médio  Paulo  Freire  (Abelardo  Luz,  SC);  -  experiência  iniciada  com a  rede 

municipal de Vicente Dutra/RS exposta por Madalena Luiz (educadora do IEJC/Regar); 

trabalho com eixos temáticos, transdisciplinar, do programa Integrar da CUT e trabalho 

com  eixos  temáticos  por  áreas  do  conhecimento,  interdisciplinar  da  rede  de  EJA, 

Canoas, RS, exposição de Soloá Citolin (educadora popular); * trabalho com complexos 

de  estudo:  experimentação/pesquisa  nas  escolas  itinerantes  do  PR:  exposição  de 

membro da equipe responsável.

- Escola Estadual 8 de Agosto (Candiota/RS) trabalho com eixos temáticos:  Ivana 

diz que a escola implantou os ciclos em 2000 e vem trabalhando com ele até hoje. Os 

índices  de  reprovação  na  escola  caíram  bastante.  A  partir  de  2001  as  disciplinas 

passaram a ser organizadas em áreas do conhecimento. Metodologia utilizada: projetos 

interdisciplinares  e  temas  geradores  (ex:  reinventando  a  arte).  A  escola  está  em 

movimento, os estudantes ficam pouco na sala de aula. 

-  Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Freire  (Abelardo Luz,  SC) :  Edilaine 

relata que o trabalho com os temas é realizado a partir de eixos. É uma tentativa de 

trabalhar com a comunidade. Exemplo de temas articuladores: biodiversidade; nutrição. 

A partir de um tema toda  a escola e suas disciplinas deve se articular a ele.

-  Experiência  iniciada  com a rede municipal  de Vicente  Dutra/RS exposta  por 

Madalena Luiz (educadora do IEJC/Regar): levantou – se os seguintes eixos para o 

trabalho:  brinquedoteca;  mata  ciliar;  praça e parque infantil.  Trabalhando com essas 

questões  do  entorno  da  escola  perceberam  que  as  mesmas  estavam  recheadas  de 

conteúdos. Destaca como mais importante o fato de os componentes da escola estarem 

descobrindo a sua realidade, assim como também o trabalho de planejamento coletivo.



- Trabalho com eixos temáticos, transdisciplinar, do programa Integrar da CUT e 

trabalho com eixos temáticos por áreas do conhecimento, interdisciplinar da rede 

de EJA, Canoas, RS, exposição de Soloá Citolin (educadora popular): A primeira 

experiência foi desenvolvida com trabalhadores que haviam sido demitidos de fábricas 

de São Paulo, estes se reúnem e exigem da direção nacional dos metalúrgicos o ensino 

fundamental. A partir de então dá-se um processo de elaboração curricular do Programa 

Integrar. Neste programa o trabalho e colocado no centro do currículo – trabalho como 

princípio educativo.  Eixos temáticos,  para estes não serem superficiais,  precisam ser 

estruturantes.  Para tanto,  utilizamos  4 conceitos  fundantes  do currículo:  democracia, 

cultura,trabalho e cidadania. O conhecimento dos trabalhadores tinham que fazer parte 

do currículo, portanto, este foi elaborado a partir das histórias de vida dos mesmos.

-  Trabalho  com  complexos  de  estudo:  experimentação/pesquisa  nas  escolas 

itinerantes  do  PR:  exposição  de  membro  da  equipe  responsável  -   Alessandro 

comenta sobre o limite de se trabalhar com os temas geradores eleitos de tempos em 

tempos,  e  da  necessidade  de  se  preocupar  com os  conteúdos  e  conhecimentos  que 

precisam  ser  ensinados  na  escola.  As  questões  são:  como  fazer  a  relação  entra  a 

realidade e o conhecimento? O que ensinar no currículo da escola itinerante?

DEBATE:  

A uma diferença entre eixo de trabalho e eixo temático. Temos dificuldade de realizar a 

síntese depois de trabalharmos por eixos. Afinal, que lógica esta presente ao se trabalhar 

por eixo, por área, por eixo temático, por tema gerador? As disciplinas têm uma lógica e 

conhecimentos básicos que precisam ser seguidos. 

DIA 09 DE ABRIL DE 2010  

MANHÃ (8H-12H)

SSÍNTESEÍNTESE   ARTICULADORAARTICULADORA  DOSDOS 3   3  DEBATESDEBATES   ANTERIORESANTERIORES   DESDEDESDE  AA   AGENDAAGENDA  DODO   CURSOCURSO  EE   DASDAS  ESCOLASESCOLAS   DEDE  

INSERÇÃOINSERÇÃO. R. ROSELIOSELI S SALETEALETE C CALDARTALDART, I, ITERRATERRA//COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO  DADA L LEDOEDOC.C.

Roseli inicia a síntese dizendo que nas experiências em educação podemos dar um 

passo  de  cada  vez,  mas  que  precisamos  ter  claro  o  caminho  a  ser  percorrido  e  os 



objetivos que desejamos atingir. Na tentativa de recompor o todo do assunto tratado no 

seminário, expõe que o tema geral abordado foi – A organização curricular e o trato 

com o conhecimento  no trabalho  pedagógico.  Em seguida  diz  que  sua fala  buscará 

apontar as idéias e convicções comuns que perpassaram o seminário, assim como as 

questões que precisarão de uma tomada de posição, pois não foram/são consenso. 

Quanto às idéias consensuais, salienta que estas são comuns ao grupo ali presente, 

mas que não são consenso para a toda a esquerda que trata da educação. Destaca as 

seguintes idéias comuns:

1- Para nós os objetivos formativos estão ligados a formação de lutadores e construtores, 

assim como aos objetivos de apropriação do conhecimento.

2- Nossos  objetivos  formativos  incluem,  necessariamente,  alterar  a  estrutura  (matriz 

formativa)  da  escola.  Compreendemos  que  a  escola  não  deve  só  trabalhar  com os 

conteúdos  e  com  o  desenvolvimento  cognitivo  dos  educandos,  mas  deve  tratar  da 

formação dos valores, da visão de mundo. A escola precisa educar para a capacidade 

organizativa, para o trabalho, para as artes. Para alterar a matriz formativa da escola é 

preciso descentralizar o processo educativo da sala de aula. É preciso pensar a escola 

toda como formadora.

3- O trabalho com o conhecimento é objetivo específico da escola, porém conhecimento 

não é igual a conteúdos.

4- Precisamos mudar a lógica do plano de estudos da escola. São quatro critérios:

a) A realidade precisa ser objeto de estudo da escola.

b) É preciso que a relação teoria e prática aconteça dentro da escola.

c) Garantir o trabalho coletivo dos educandos e dos educadores. É preciso romper com o 

individualismo.

d) Precisamos respeitar a idade e o tempo de vida dos estudantes.

No que tange as questões que necessitam aprofundamento, destaca o seguinte:

1- Ciclos e  áreas são coisas distintas. Tratam de coisas diferentes e só serão articulados 

com relação aos objetivos educacionais que se quer atingir com um ou com outro. Os 



ciclos tratam de uma mudança estrutural na organização escolar, mexem diretamente na 

matriz formativa da escola. Tratam da organização escolar, não garantem por si mesmos 

o trato diferenciado com o conhecimento.

2- Realidade – com relação a realidade são três nós: 

a) De que realidade estamos falando? Da  realidade imediata (problemas imediatos), ou 

da  realidade  mais  geral (questões  que  estão  mediadas  por  um  conhecimento/uma 

teoria).

b) Quem decide que questões da realidade serão tratadas na escola? 

c) Como articular as questões da realidade com a ciência? A articulação entre as questões 

da realidade e o conhecimento científico passa pelo estudo específico das disciplinas? 

Os  estudos  e  práticas  pedagógicas  desenvolvidos  por  Pistrak  e  outros  educadores 

soviéticos mostraram que sim, as disciplinas é que articulam o conhecimento científico 

à realidade.

d) Áreas – Estas não garantem que a escola trate de questões da realidade. O trabalho por 

áreas é uma questão didática; é a forma como se reagrupa os conteúdos buscando as 

aproximações entre as disciplinas. A questão que está posta é se devemos acabar com as 

disciplinas ou não.

DEBATE:  

Alguns  posicionam-se  contra  a  extinção  das  disciplinas,  outros  defendem  o 

contrário.  Há  falas  no  sentido  de  problematizar  o  trato  com  o  conhecimento  da 

realidade,  apontando  a  necessidade  de  se  ter  cuidado  para  não  se  restringir  ao 

conhecimento aparente, cotidiano. 

Roseli diz que o grande mérito do trabalho com as áreas é que este coloca duas 

coisas em questão: a força da necessidade do trabalho coletivo e mostra a lacuna das 

outras licenciaturas. Os licenciados em física, química, biologia não sabem dizer quais 

são os conhecimentos fundantes de suas áreas.

Retoma-se  a  discussão  dos  complexos,  apontando-se  que  o  trabalho 

desenvolvido  a  partir  dos  complexos  é  mais  complexo,  estabelece  relações  mais 

profundas que os temas geradores, pois busca aricular a realidade às disciplinas, aos 

conhecimentos. 



Roseli afirma que pensar a organização do currículo por áreas vale a pena pois, o 

trabalho  dos  professores  de  disciplinas  específicas,  que  atuam  pontualmente  e  de 

maneira fragmentada na formação dos educandos, não é considerado por nós como um 

trabalho educativo que garante uma boa formação.

Romir  afirma que o trabalho com as áreas é viável,  e que as disciplinas não 

existiram a vida inteira. Elas não são intocáveis, são construções históricas. Mas, nós 

ainda estamos amarrados nos conteúdos mínimos. 

Após este primeiro momento da manhã o debate continua, porém tivemos que 

nos ausentar, deixando de acompanhar este segundo momento do trabalho, que trataria 

das questões mais específicas dos estudantes da Licenciatura em educação do campo 

(UnB/ITERRA) e seus estágios nas escolas de inserção dos acampamentos.


