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RESUMO 
Os Complexos de Estudo é uma proposta pedagógica alternativa, baseada nos Complexos de Estudo dos 
pensadores russos. Produzida pelas escolas de assentamento e acampamento do Movimento Sem Terra 
no paraná, em 2013, ela extrapola a simples  interação entre disciplinas, potencializa a auto‐organização 
dos educandos, reorganiza os tempos educativos escolares. O trabalho – categoria central da proposta ‐ é 
desenvolvido  como  princípio  educativo,  com  valor  pedagógico,  realizado  dentro  e  fora  da  escola.   Os 
conteúdos escolares historicamente constituídos são trabalhados a partir da prática ou vivência no espaço 
do  educando.  Partimos  do  pressuposto  que  esta  abordagem  possibilita  uma melhor  compreensão  das 
relações  sociais,  e promove  a participação dos  estudantes  nos processos da  luta diária,  na busca  pela 
transformação da sociedade. O Complexo é um conjunto de relações que movimenta a forma escolar na 
direção  de  realizar,  não  sem  limites,  nessa  sociedade,  a  formação  omnilateral.   Não  é  um método  de 
ensino, porém possibilita o elo entre teoria e prática, por meio do trabalho socialmente útil na escola. A 
escola do MST já carrega o traço distintivo da educação popular e se difere das tradicionais, por ser uma 
experiência, na qual  aprendemos  como organizar  as  atividades  a partir dos  anseios  e necessidades da 
classe trabalhadora. Nesse processo, a escola resgata a autoestima, altivez e, principalmente, a dignidade 
humana de  seus educandos e da comunidade, que exercem o direito de estudar,  sendo  sujeitos do/no 
processo  educativo. A  experiência  dos  complexos  vem  para  catalisar  e  contribuir  para  a  realização  de 
práticas  educativas  de  diversas  ordens:  teórico‐metodológica,  ético‐política,  técnico‐instrumental  e, 
sobretudo, sócio ocupacional. Entende‐se que a complexidade não está na materialidade da escola, mas 
sim, no  seu entorno, e o grande desafio é encontrar mediações possíveis com as condições existentes, 
onde  os  educandos  são  incentivados  e  motivados  a  produzir  algo  que  esteja  conectado  com  a  sua 
realidade. As referências principais para a construção desta proposta são: Shulguin (2013) que apresenta 
os elementos da categoria dos Complexos, o vínculo da escola com a vida, a  realidade como o  local de 
experimento dos saberes escolares, aponta para o desafio de romper com a forma escolar tradicional, e 
discute  o  trabalho  como  princípio  educativo.  Pistrak  (2000)  que  descreve  os  princípios  de  sua  teoria 
educacional e as formas de organizar as atividades pedagógicas na escola, organiza e aponta os elementos 
para o rompimento com a lógica formal capitalista, demonstrando as bases ontológicas e epistemológicas 
onde está  suplantada.  Freitas  (2008), que detalha  a  construção da proposta pedagógica Complexos de 
Estudo  e  destaca  a  busca  pela  superação  do  ensino  fragmentado.  Caldart  (2010),  que  apresenta  os 
processos formativos e finalidades educativas da escola, a valorização do saber popular, as tendências de 
transformação da escola nas práticas e nas reflexões pedagógicas da Educação do Campo e o confronto e 
contradições da Educação do Campo que modelam hoje a luta de classe. 
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Resumo  
Os Complexos de Estudo é uma proposta pedagógica alternativa, baseada nos Complexos de Estudo dos 
pensadores russos. Produzida pelas escolas de assentamento e acampamento do Movimento Sem Terra no 
paraná, em 2013, ela extrapola a simples interação entre disciplinas, potencializa a auto-organização dos 
educandos, reorganiza os tempos educativos escolares. O trabalho – categoria central da proposta - é 
desenvolvido como princípio educativo, com valor pedagógico, realizado dentro e fora da escola.  Os conteúdos 
escolares historicamente constituídos são trabalhados a partir da prática ou vivência no espaço do educando. 
Partimos do pressuposto que esta abordagem possibilita uma melhor compreensão das relações sociais, e 
promove a participação dos estudantes nos processos da luta diária, na busca pela transformação da sociedade. O 
Complexo é um conjunto de relações que movimenta a forma escolar na direção de realizar, não sem limites, 
nessa sociedade, a formação omnilateral.  Não é um método de ensino, porém possibilita o elo entre teoria e 
prática, por meio do trabalho socialmente útil na escola. A escola do MST já carrega o traço distintivo da 
educação popular e se difere das tradicionais, por ser uma experiência, na qual aprendemos como organizar as 
atividades a partir dos anseios e necessidades da classe trabalhadora. Nesse processo, a escola resgata a 
autoestima, altivez e, principalmente, a dignidade humana de seus educandos e da comunidade, que exercem o 
direito de estudar, sendo sujeitos do/no processo educativo. A experiência dos complexos vem para catalisar e 
contribuir para a realização de práticas educativas de diversas ordens: teórico-metodológica, ético-política, 
técnico-instrumental e, sobretudo, sócio ocupacional. Entende-se que a complexidade não está na materialidade 
da escola, mas sim, no seu entorno, e o grande desafio é encontrar mediações possíveis com as condições 
existentes, onde os educandos são incentivados e motivados a produzir algo que esteja conectado com a sua 
realidade. As referências principais para a construção desta proposta são: Shulguin (2013) que apresenta os 
elementos da categoria dos Complexos, o vínculo da escola com a vida, a realidade como o local de experimento 
dos saberes escolares, aponta para o desafio de romper com a forma escolar tradicional, e discute o trabalho 
como princípio educativo. Pistrak (2000) que descreve os princípios de sua teoria educacional e as formas de 
organizar as atividades pedagógicas na escola, organiza e aponta os elementos para o rompimento com a lógica 
formal capitalista, demonstrando as bases ontológicas e epistemológicas onde está suplantada. Freitas (2008), 
que detalha a construção da proposta pedagógica Complexos de Estudo e destaca a busca pela superação do 
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ensino fragmentado. Caldart (2010), que apresenta os processos formativos e finalidades educativas da escola, a 
valorização do saber popular, as tendências de transformação da escola nas práticas e nas reflexões pedagógicas 
da Educação do Campo e o confronto e contradições da Educação do Campo que modelam hoje a luta de classe. 
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1. Introdução 

 
Este artigo pretende contribuir com o debate da Educação do Campo que nasce da luta 

camponesa por terra, assumindo como um dos princípios a educação, através da busca por um 

processo de escolarização formal, e a formação de um intelectual coletivo, processo formativo 

ligado a um conjunto de atividades culturais e ideologias da luta de classes.  

Para tal, desenvolveremos reflexões sobre a proposta pedagógica Complexos de 

Estudo, sua organização pedagógica e a sua importância no processo histórico de como a luta 

pela educação se apresenta no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Essas 

discussões teóricas tornam-se necessárias, quando buscamos romper com a forma 

convencional de escola, e trabalhamos com uma proposta para a emancipação do gênero 

humano, onde os sujeitos inseridos têm a tarefa de tornar realidade novas formas de organizar 

o espaço e no âmbito maior a sociedade. Para isso é fortalecido a ideia de todos se 

apropriarem do conhecimento teórico em sua totalidade. Refletindo sobre o processo de 

apropriação do conhecimento escolar pela e através da realidade. 

Assim, este artigo teêm como objeto de estudo refletir sobre a compreensão da 

realidade através da proposta pedagógica Complexos de Estudo. Desvelando a inserção da 

escola na prática social, entendendo a conexão dos conhecimentos científicos e aspectos 

formativos de cada disciplina com pontos de ancoragem no entorno da escola, elaborando 

relações entre a teoria e a prática.  

Também é indispensável compreendermos, a partir dos conceitos, como foi organizada 

a proposta pedagógica Complexos de Estudo, e dentro dela analisaremos três elementos:  o 

inventário, as porções da realidade, e os núcleos setoriais. Elementos que constituem parte do 

processo e é possível através deles compreender o movimento que a escola realiza no intuito 

de compreender a realidade. 

Para a elaboração deste artigo, foram utilizadas análises bibliográficas, documental, de 

cunho qualitativas, tratando do tema: proposta pedagógica Complexos de Estudo. Entendemos 

que a pesquisa bibliográfica é aquela que busca, de alguma forma, a problematização a partir 



de referências publicadas, onde se analisa, argumenta e discute as contribuições científicas. 

Configurando uma técnica que fornece ao pesquisador a bagagem teórica para a produção de 

trabalhos. 

Como orientadores da pesquisa, embasamos nos seguintes autores que fazem reflexões 

sobre o ensino, a escola, e a proposta pedagógica. Shulgin (2013) destaca elementos da 

categoria dos Complexos apresentando o vínculo da escola com a vida, a realidade se tornará 

o local de experimento dos saberes escolares. O autor aponta para o desafio de romper com a 

forma escolar tradicional ou hegemônica e problematiza a questão dos conteúdos na 

contraposição à lógica capitalista, além de discutir o trabalho como princípio educativo.  

Pistrak (2000) ressalta a necessidade de organizar as disciplinas das séries em 

complexos, na medida em que este é o único sistema que garante uma compreensão da 

realidade atual de acordo com o método.  Apresenta como grande desafio da comunidade 

escolar pôr em prática metodologias que superem as limitações da escola. 

Freitas (2011, 2013 e 2015) traz reflexões acerca da construção da proposta 

pedagógica Complexos de Estudo e também dos processos interdisciplinares nela contidos, 

ele aponta que a busca pela superação da fragmentação, de olhar para a realidade como uma 

totalidade, é formada por diferentes dimensões que se contrapõem.  

Frigotto (2008) detalha o caráter necessário do trabalho interdisciplinar, a produção do 

conhecimento que lhe é inerente a sua prática social, evidencia que as necessidades criadas 

pelo homem exigem de novos conhecimentos e, desta forma, produz significados. 

Assim, este artigo está organizado em um item principal que descreve o processo de 

elaboração da proposta Complexo de Estudo, sua a categorial central e o trabalho como 

princípio educativo. A posteriori, esse se subdivide em três subitens: inventários, porções da 

realidade e núcleos setoriais. Elementos da categoria da prática.  

2. Elementos da educação no MST bases para a construção da proposta dos 

Complexos de Estudo 

  

 O coletivo do setor de educação do MST, a partir de 2010, juntamente com os 

coordenadores das escolas, começaram a pensar e estudar uma proposta mais ousada que 

contribuísse para a luta dos trabalhadores e articulasse de forma mais orgânica os elementos já 

presentes na educação do MST, com vistas a dar um novo salto na construção de uma escola 

em contraponto à escola convencional. 

 Neste sentido, surgiu a necessidade do movimento para buscar propostas que atendam 



a totalidade e que incorpore o trabalho de luta, mas que se amplie em aspectos importantes do 

conhecimento escolar. 

 Desenvolvia-se, nas Escolas do MST, a proposta de planejar o ensino por Temas 

Geradores4 oriundos de Paulo Freire, os quais também tinham como característica a ligação 

da escola com a vida, porém apresentavam limites, Sapelli (2015) enfatiza que: 

 
Nos documentos produzidos, então, no início dos anos 1990 a ênfase ficou nos 
temas geradores. Percebeu-se em experiências realizadas a dificuldade de articular o 
diálogo sobre as questões da realidade com os conteúdos escolares, e a apropriação 
do conhecimento científico necessário à compressão das próprias questões tratadas. 
Às vezes se tinha a impressão que mais se conversa sobre a realidade do que 
efetivamente a estudava e isso preocupava. (SAPELLI, 2015 p. 05). 
 

 No entanto, em algumas experiências pelo entendimento parcial da proposta, a 

realidade era generalizada com o imediato da vida, o que não contribuía para a compreensão 

da realidade em suas múltiplas dimensões. Bem como, os relatos apresentados pelos 

educadores em cursos de formações, registrados nas memórias, destacam que, às vezes, 

alguns conteúdos escolares, os quais não tinham uma vinculação com o tema, eram deixados 

de lado. 

 Assim, a construção da proposta pedagógica Complexos de Estudo, tem como 

referência a proposta baseada nos Complexos de Estudo dos pensadores Russos, Krupskaia5, 

Makarenko6, Pistrak7, Shulgin8, visa romper com a forma escolar convencional, pois, 

extrapola a simples interação entre disciplinas, potencializa a auto-organização dos educandos 

e o trabalho na escola, bem como reorganiza os tempos educativos escolares. 

Ressaltamos que transposição dos estudos russos para a realidade brasileira, se deu 

após uma “rigorosa análise das atuais condições do capitalismo e da própria realidade” 

(FREITAS, 2015, p. 10). Desta maneira, podemos dizer que o complexo é um conjunto de 
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período pós-revolução russa. Sabe-se pouco de sua vida. O livro mais conhecido do autor é Fundamentos da 
Escola do Trabalho, escrito em 1924, que é forte referência da pedagogia socialista e da República Soviética. 
8 Viktor Nikholaevich Shulgin (1894-1950) educador e escritor russo, membro do Conselho de Deputados da 
Cidade de Ryazan na Seção Cientifico Estatal (GUS) entre 1921 e 1931 presidida por Krupskaia.  



relações que movimenta a forma escolar que se pretende construir na direção de realizar, não 

sem limites, nessa sociedade, a formação omnilateral, a partir da realidade que se encontra.  

Em outras palavras, essa discussão se mostra fundamental, uma vez que há uma nova 

forma escolar extremamente complexa, a qual; envolve a formação do gênero humano na 

perspectiva de emancipação, não é um processo neutro. Ao contrário, na realidade brasileira 

de disputas políticas e conflito de concepções de Estado, envolve princípios ideológicos. 

 
a unidade do complexo reúne, sempre, em uma mesma propositura, o trabalho 
material como método geral (ora como ligação com o trabalho produtivo, ora com a 
prática social mais ampla – mas sempre como trabalho socialmente útil), as bases 
das ciências e das artes, os processos de desenvolvimento da auto-organização 
inseridos em seus objetivos formativos, bem como os métodos específicos de 
domínio das disciplinas envolvidas no complexos, as quais fazem uso de inúmeras 
fontes educativas do meio onde vive o estudante (MST, 2013, p. 31). 
 

A orientação ou assessoria para esse trabalho contou com o professor Luiz Carlos de 

Freitas (UNICAMP), a professora Roseli Salete Caldart (ITERRA/MST), e a professora 

Marlene Sapelli (UNICENTRO). Também o setor de educação do MST do Paraná fez convite 

a alguns especialistas em cada disciplina da área do conhecimento. Participaram desse 

processo os coordenadores das escolas e alguns educadores. Os encontros de elaboração da 

proposta ocorreram entre os anos de 2010 e 2012. 

A categoria central desta proposta é o trabalho com valor pedagógico, realizado dentro 

e fora da escola. De acordo com a idade de cada estudante e desenvolvido com um princípio 

educativo, relacionando a escola com a vida. Trabalham-se os conteúdos escolares 

historicamente constituídos a partir da prática ou vivência no espaço do educando, 

evidenciando os processos da luta diária, na busca pela transformação da sociedade.  

 
O complexo, tendo (a) o trabalho como método geral, promove sua ligação com o 
(b) domínio das bases das ciências e das artes, (c) com a formação da auto direção e 
organização da vida individual e coletiva, e com os (d) métodos de ensino 
específicos das disciplinas, tendo como foco uma determinada porção da realidade 
atual (e), escolhida para acolher os estudos e pesquisas. Tal aspecto da realidade, da 
atualidade, irá receber uma denominação, que identifica o complexo, mas não se 
reduz a um tema ou eixo temático (FREITAS, 2013, p. 166-167). 
 

O trabalho como ponto central no processo de produção de conhecimento científico 

possibilita a ampliação da autonomia intelectual dos sujeitos à apropriação deste 

conhecimento, promovendo a modificação do ser humano e suas ações no mundo, 

reorganizando os espaços ocupados pelo homem e suas relações sociais. Porém, ao analisar as 

estruturas postas pela sociedade capitalista, as determinações estão distantes do que 

almejamos 



 
Em termos de aparência, o aparelho escolar estatal procura se distanciar dessa 
vinculação entre processos educativos e processos sociais, mantendo a suposta 
neutralidade da escola, da ciência e do conhecimento. Porém, em sua essência, o 
sistema escolar, sob o capitalismo, é condicionado de maneira incisiva por interesses 
que vão além dos escolares e contrapõem-se a um projeto educativo emancipador 
(MARTINS, 2004 p. 38). 

 

O trabalho desenvolvido como princípio pedagógico é uma maneira de a criança 

crescer envolvida em um movimento de luta, compreendendo a realidade em que está inserida 

e a organização da sociedade humana, é o fundamento da vida, é uma maneira de ensinar os 

estudantes a viver a atualidade, como Mészáros (2005, p.68) aponta: “apenas dentro da 

perspectiva de ir além do capital, o desafio de universalizar o trabalho e a educação, em sua 

indissolubilidade”. 

Martins (2004) diferencia o trabalho na sociedade socialista e na capitalista e aponta a 

base que está assentada a escola convencional: 

 
O trabalho, o processo de trabalho, a socialização das atividades humanas são os 
constituintes da organização societal, seja na sociedade socialista, com o trabalho 
emancipado, seja na sociedade capitalista, em que o trabalho é subsumido pelo 
capital. É necessário assinalar tais elementos, tanto para compreensão da 
centralidade do trabalho (uma vez que tal compreensão corrobora o método aqui 
utilizado) quanto para apontar a observação de Marx acerca do alcance da categoria 
trabalho “comum a todas as suas formas sociais”. É, pois, no desdobramento do 
trabalho na sociedade capitalista que reside a base material para as reflexões acerca 
do processo escolar nessa sociedade (MARTINS, 2004, p.40). 
 

Os complexos fazem essa mediação de forma que a teoria enriquece a prática e vice-

versa. Eles permitem elaborar planos de estudo que envolvam natureza, trabalho e sociedade. 

Pistrak (2000, p.134) ressalta a “necessidade de organizar as disciplinas do programa em 

complexos, na medida em que este é o único sistema que garante uma compreensão da 

realidade atual de acordo com o método dialético”. 

 
A noção de complexo de estudo é uma tentativa de superar o conteúdo verbalista da 
escola clássica, a partir do olhar do materialismo histórico-dialético, rompendo com 
a visão dicotômica entre teoria e prática (o que se obtém a partir da centralidade do 
trabalho socialmente útil no complexo). Ele não é um método de ensino, em si, 
embora demande, em associação a ele, o ensino a partir do trabalho: o método geral 
do ensino pelo trabalho (FREITAS, 2011, p. 165). 
 

É nas relações sociais, no processo de humanização, que os sujeitos tomam 

consciência do seu papel na sociedade. Assim, os Complexos de Estudo consistem na 

organização do ensino, tendo o trabalho como princípio educativo.  

Desta forma, este artigo detém-se em trazer subsídios para a discussão atribuindo-lhes 

valor pedagógico com elementos da prática educativa. O inventário da realidade identifica as 



categorias da prática e determina a coluna da vida, essencial para a construção do 

conhecimento. Já as porções da realidade agregam aos conteúdos, os êxitos, objetivos 

educacionais e as indicações metodológicas. Por fim será explorado os núcleos setoriais, 

espaços de gestão e auto-organização dos estudantes. 

 

a. Inventários da Realidade 

 

 O inventário da realidade é um instrumento utilizado para realizar um mapeamento da 

vida da escola e do seu entorno.  É uma das formas dos sujeitos reconhecerem e estudarem a 

realidade a qual pertencem. “Este nome foi dado ao instrumento que materializa uma decisão 

fundamental para realização de nossa matriz formativa: os sujeitos da escola precisam 

conhecer a realidade atual, do seu entorno e de seu próprio funcionamento” (CALDART, 

2015, p.14).  

 Em sua primeira construção, algumas questões foram elencadas para discussão junto 

às comunidades, como por exemplo: os tipos de trabalho, as formas de produção, a 

organização da comunidade, as lutas, festas, danças, a quantidade de famílias e pessoas, a 

faixa etárias, entre outros. O primeiro inventário construído pelas escolas do MST foi no ano 

de 2010, com o fim de coletar dados do espaço, para o coletivo que estava organizando a 

coluna da vida9. 

 
Para conhecer é preciso pesquisar, estudar essa realidade, tomando os dados 
levantados como matéria-prima do planejamento pedagógico. E mesmo para quem 
vive no assentamento ou acampamento, ou para quem já está há mais tempo na 
escola, esse estudo pode trazer muitos elementos novos. Os inventários, também 
chamados de “diagnóstico da realidade” em algumas escolas, visam identificar 
atividades, situações, fontes educativas do meio cujo vínculo permita a relação teoria 
e prática e o alcance dos objetivos formativos e de ensino formulados (CALDART, 
2015, p.14). 

 

 A partir desses elementos, cada escola organizou seu inventário e encaminhou ao setor 

de educação. Porém, já é dado que os inventários são diferentes em cada espaço, pois a todo 

momento ocorrem mudanças nos espaços para atender as necessidades humanas que são 

constantes. Também, a que se considerar a diversidade cultural e ideológica presente na 

comunidade inventariada e que se retrata em suas maneiras e formas de viver. 

 Desta forma, a cada tempo existe a necessidade de reelaborar os inventários. Freitas 

                                                            
9 Coluna da vida representa a síntese dos elementos encontrados na realidade e expressa a relação entre a 
natureza e o ser humano na produção da vida (HAMMEL. A. C., et al, 2015, p.76) 



preconiza de forma metodológica o que levar em consideração ao reelaborar um inventário. 

 
Como a vida não é mesma em todo lugar, os inventários precisam ser reelaborados 
por cada escola, inserindo a vida local nos complexos gerais. Tal produção, refeita 
com professores e alunos quanto ao nível da escola, é um processo cumulativo e que 
deve ficar arquivado no interior desta, como fonte para todas as disciplinas e 
trabalhos. Nesse sentindo, não necessita ser reproduzida inteiramente a cada ano, 
devendo apenas ser periodicamente atualizada. Cada escola se converte, assim, em 
uma pequena instituição que pesquisa e produz conhecimento de caráter etnográfico 
sobre seu entorno, sua realidade atual, apropriando-se, portanto, de sua 
materialidade, da vida, da prática social (FREITAS 2011, p.168). 
 

 As coletas de dados fazem com que os educadores se deparem com fatos antes não 

observados e, por isso, não trabalhados em sala de aula, relacionados a lista de conteúdos. 

Para a realização dos inventários há um roteiro previamente construído pelo setor de 

educação, porém cada escola tem autonomia para (re) construí-lo de acordo com suas 

possibilidades e necessidades. Nessa ocasião, foram realizadas entrevistas nas comunidades, 

ora pelos educadores, ora pelos educandos.  

 
O inventário consiste em diagnóstico preciso e detalhado da realidade na qual estão 
situadas as escolas e sua construção, por isso formulá-lo foi uma das tarefas 
necessárias à elaboração da proposta dos complexos. Isso possibilitou conhecer o 
entorno da escola, e também os sujeitos que sempre forma parte dela, mas que 
historicamente a escola capitalista ignorou (HAMMEL et al, 2015, p.74). 
 

 Como o inventário não pode ser feito apenas uma vez, visto que a natureza se 

transforma com a ação dos homens, e os espaços se remodelam a todo o momento. O quadro a 

baixo é um roteiro com pontos a serem discutidos nas escolas do MST, na intensão de propor 

sugestões para realimentar seus inventários. Está descrito em forma de tópicos as principais 

lutas que o MST encontra no interior de seus espaços. A partir destes pontos são formulados 

questionários para aplicar nas comunidades. 

 Assim, os educandos, educadores e integrantes do setor de educação se deslocam pelos 

espaços dos acampamentos e assentamento no intuito dialogar com as pessoas das 

comunidades com roteiro elaborado pelo coletivo de educadores:  

 
1 - Trabalho  
Trabalhos realizados no 
acampamento/assentamento; 
Trabalhos realizados fora do 
acampamento/assentamento 
(exemplos: diaristas boias frias e 
outros); 
Nomes das empresas ou outros 
espaços que as pessoas trabalham; 
 

2 – Produção familiar  
O que as famílias plantam? 
Como cultivam a produção 
(agroecológico ou convencional)? 
Explique como e a forma do trabalho; 
Onde compram os produtos para a 
produção? 
O que produzem para subsistência e 
comercialização? Onde vendem os 
produtos? 
 

3 – Cultura 
Qual a origem das famílias? De onde 
vieram? 
Qual a religião que frequentam? 
Quais os momentos de lazer que tem 
nos acampamentos/assentamento? 
Quais as músicas que os jovens 
ouvem? 
As famílias vão ao cinema ou ao 
teatro? 
As famílias vão a shows musicais? 
Quais? 
 

4 – Luta  6 – Gênero 7 – Saúde e bem estar 



Quais as lutas realizadas pelas famílias 
para melhorar as estradas, a escola, as 
moradias, a saúde local, o acesso à 
terra? 
 
5 – Escolarização  
Até que ano os jovens e os pais 
estudaram? 
O que os jovens pretendem estudar? 
 

Como é feito o planejamento familiar? 
Quais as atividades no 
acampamento/assentamento que 
ocorrem à participação: 
Das mulheres; 
Dos homens; 
Das crianças; 
Dos jovens. 
 

O que é feito com os lixos nos espaços 
de acampamento e assentamento? 
Como é o cuidado com os animais?  
Como e feito o armazenamento dos 
alimentos para manter a qualidade e 
evitar doenças?  
Como é o cuidado com as fossas e 
minas de água? 
 

Fonte: MST, 2015 
 
 A partir da pesquisa nos espaços do entorno da escola, ocorre a tabulação dos 

resultados onde são elencados os elementos da prática social. Estes sistematizados tornam-se 

o aporte para a organização do Planejamento de Ensino dos educadores. 

 Após analisado os resultados obtidos a partir do levantamento dos dados, observa-se a 

diversidade de trabalhos dentro dos espaços de acampamentos, as diferentes formas de 

manejo da terra no plantio, cuidado e colheita, o tratamento dado a produção e venda dos 

cereais e o armazenamento para o consumo, os cuidados com as hortas individuais e os 

espaços de horta coletiva, a venda de produtos como: o leite, queijos, bem como as pequenas 

produções de pães, cucas, bolachas. As formas de manejo e controle de pragas e plantas 

daninhas. 

  Os inventários revelam as iniciativas de trabalho coletivos, práticas agroecológicas, 

lutas pela escola, enfrentamento de questões de gênero e éticas. Em outras palavras, 

manifestam-se âncoras para estabelecer ligação entre os conteúdos científicos escolares, o 

saber sistematizado, com a prática da realidade local e do entorno, a partir da construção das 

porções da realidade.   

 

 

b. Porções da Realidade 

 

As porções da realidade são aspectos do cotidiano do educando que contemplam 

diversos sentidos para a vida dos estudantes. Tais sentidos são “expressos como relevantes 

para inter-relacionar com os conteúdos instrucionais, apresentando-se como alternativa por 

articular o conteúdo escolar à prática social” (LEITE, 2014, p. 265-266). 

 A partir da análise dos dados dos inventários, chegou-se aos aspectos da realidade 

mais relevantes que eram: as lutas (por moradia, terra, acesso à escola e ao sistema de saúde 

públicos, medicamentos e alimentação saudável), as formas participativas de gestão e 

organização no acampamento/assentamento, as formas de gestão e organização na escola e 



formas de trabalho. aglutinaram-se esses elementos associados a um conjunto de objetos e 

conteúdos e passou-se a chamar de Porção da Realidade ou Complexos. 

A metodologia de partir do trabalho humano por meio de uma porção da 

realidade/complexo traz maior sentido para a vida dos estudantes, pois, torna-se possível 

explorar a unidade do diverso que está impregnada nesta porção, partindo do todo para as 

partes e, assim, relacionar com os conhecimentos escolares. Cria-se uma rica alternativa de 

integração da teoria com a prática, que, na escola convencional, encontra-se dissociada na 

relação pedagógica.  

 
As porções da realidade definidas para serem estudadas, atreladas aos conteúdos 
instrucionais, são definidas a partir de um inventário da realidade, realizados por 
sujeitos das escolas e membros do setor de educação dos acampamentos, a partir de 
observações, entrevistas e diálogo com a comunidade acampada. (LEITE, 2014, p. 
265-266). 
 

O ensino é para além da sala de aula, onde se ensina a falar sobre a vida, a ver a vida, e 

a transformá-la, e para isso é necessário ter a vida como um laboratório a céu aberto, e não é 

possível fazer isso utilizando apenas o livro didático, 

 
Complexos sentados, os complexos são ensinados por livros na sala de aula. As 
crianças nem mesmo pesquisam nas oficinas, fábricas, economias rurais, não as 
estudam na natureza... Mas leem sobre elas. Não significa que livros, guias... Não 
devem ser usados na escola. Claro que é necessário, e é preciso saber usá-los 
(SHULGIN 2013, p.45 – 46). 
   

Entende-se, assim, que os aspectos da realidade são repletos de significados para o 

espaço onde a escola está inserida, para os educando que se tornam parte destes elementos, e 

para os educadores que têm possibilidade de articular os conteúdos das disciplinas à prática 

social na busca da compreensão da totalidade das relações, através das mediações possíveis 

entre escola e vida. 

Cada escola tem uma realidade que é própria e ou característica dos sujeitos que ali 

estão inseridos. Esses elementos tanto interno como externo (no entorno do acampamento / 

assentamento) influenciam a prática pedagógica da escola, inclusive o próprio coletivo de 

educadores pode influenciar no andamento da proposta, quando apresenta dificuldade em 

compreender os elementos pedagógicos presentes nos espaços, e consegue visualizar apenas a 

vulnerabilidade social em que as pessoas se encontram. Para Camini (2009)  

 

Fica explicito que estas crianças têm um conteúdo social latente para levar a escola, 
em função da relação estreita entre seu cotidiano e a escola. O limite, porém, reside 
na condição real e na capacidade do educador em problematizar e transformar esta 
realidade em conteúdos escolares, fazendo relação com o processo mais complexo 
do conhecimento historicamente acumulado, gerando novos conhecimentos. 



(CAMINI, 2009, p. 220) 
 

Desvelar essa prática requer conhecimento e um sério processo de planejamento 

coletivo, contemplando elementos que oportunizam a compreensão de determinada realidade 

através de uma Porção. Avaliar o seu desenvolvimento é o segundo momento mais 

importante, pois problemas antes não detectados podem ser superados.  

Desta forma, as áreas do conhecimento se organizam e articulam conteúdos com a 

intenção de complementar uma formação geral, que busca mais do que produzir dados, 

dominar classificações ou identificar símbolos. Essa nova organicidade procura formar 

lutadores e construtores para a vida, o que significa saber se informar, se comunicar, 

argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, participar 

socialmente, ser capaz de elaborar críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude 

de permanente busca do conhecimento. 

Tendo o trabalho como categoria principal desta proposta as porções da realidade 

conduzem os conteúdos escolares à produção do saber científico pautado na auto-organização 

dos estudantes, o qual ocorre através da auto-gestão escolar por meio dos núcleos setoriais, 

que abordaremos no próximo item. 

 

 

c. Núcleos Setoriais  

 

Os Núcleos Setoriais, são espaços onde grupos de estudantes de diferentes idades se 

reúnem com o compromisso de exercitar o trabalho, a auto-gestão e a auto-organização dentro 

do espaço escolar. A fim de desenvolver tarefas cotidianas e também da vida da comunidade 

do entorno da escola. Uma organização coletiva que visa a horizontalização das relações entre 

os membros da escola. 

O esquema abaixo orienta para uma gestão democrática e participativa dos educandos, 

a partir dos Núcleos Setoriais. Aponta como a escola deve ser organizada politicamente, a 

auto-organização dos estudantes. A Assembleia é a instância máxima da gestão, onde todos 

que pertencem à escola participam como membro e tem voz ativa, a comunidade é 

representada pela associação de pais, pelo conselho escolar. Todas as instâncias compõem a 

organicidade do espaço da escola. 



(MST, 2013, p. 25) 

 

Esta forma organizativa propõe uma ruptura com a forma escolar convencional, 

trazendo o ensino para fora da sala de aula, relacionando e conectando-os com a vida. A 

identificação das fontes educativas dentro e no entorno do acampamento/assentamento, o que 

define o complexo é o trabalho, o qual encontra na vida as bases das ciências e das artes. 

Fazem parte do complexo, as matrizes pedagógicas e as organizações coletivas e a auto-

organização dos estudantes. 

 Assim, para esta proposta escolar os núcleos representam o local onde se materializa a 

Matriz Educativa do Trabalho, é o momento onde os estudantes efetivam o trabalho real na 

articulação das práticas do trabalho socialmente útil e com a teoria apreendida na sala de aula. 

Com a intensão de formar lutadores e construtores do futuro que assumam a tarefa de tornar 

realidade novas formas de organização social que atenda às necessidades da classe 

trabalhadora. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 De todo o exposto concluímos portanto, que a escola do movimento se difere das 

demais, por ser uma experiência na qual aprendemos como organizar as atividades a partir dos 

anseios e necessidades das comunidades que ela pertence. Durante o processo, a escola 

resgata a autoestima, altivez e, principalmente, a dignidade humana de seus educando e da 

comunidade, tendo o direito de estudar e também se sentir parte dela, sendo sujeito no 



processo educativo. “O trabalho socialmente útil é o elo, a conexão segura, entre teoria e 

prática, dada sua materialidade. A interdisciplinaridade é garantida pela materialidade da 

prática em suas múltiplas conexões, e não via teoria, como exercício abstrato.  (FREITAS 

2011, p.165). 

A conexão que se exigem para os complexos tem que ser pesquisada na vida concreta 

dos sujeitos do espaço com uma materialidade específica e prática real, não podendo ser 

imitação da prática ou prática artificial. Dessa forma, parafraseando Frigotto (2008), aprende-

se a ligar organicamente os elementos teóricos da educação ao conhecimento dos processos de 

produção, aprofundando os pressupostos ontológicos, epistemológicos e metodológicos dos 

olhares interdisciplinares, entendendo que o trabalho interdisciplinar não se efetiva se não 

formos capazes de transcender a fragmentação e o plano fenomênico. Os Complexos de 

Estudo, é uma proposta que a todo o momento ocorre a interação entre os saberes que se 

intensificam no trabalho com o princípio educativo, pois trata-se de uma proposta 

interdisciplinar. 

Este estudo optou pela via da interdisciplinaridade “pela prática”, pela 
ligação dos conhecimentos e aspectos formativos de cada disciplina com 
pontos de ancoragem no entorno da escola, criando relações entre a teoria e a 
prática circundante. Não se trata de uma reflexão sobre uma prática, mas a 
inserção da escola na prática social. (MST, 2013, p. 10) 
 

Um complexo se constituirá pela relação entre categoria da prática - entendida como 

atividade real de base material - que pode ser buscada a qualquer momento na escola e ou no 

acampamento/assentamento, e por categorias teóricas - referente a objetivos e os conteúdos. 

Neste artigo trabalhamos os elementos da prática pedagógica, ao confrontá-las com as 

disciplinas num jogo dialético entre ambas. O que queremos com os complexos: a apropriação 

teórica e a capacitação prática. Assim, teremos a significação que o trabalho dá aos conceitos, 

categorias e procedimentos na formação do estudante.  

Esta forma de organizar a escola mudará o seu foco, não será mais exclusivamente as 

disciplinas e o conteúdo que moverão o ensino, mas sim o complexo (conjunto das relações 

que abarcam os conteúdos, o trabalho, a auto-organização) e dentro dele a porção da 

realidade. 

Nesta proposta pedagógica, o trabalho e a ação educativa caminham juntos em sua 

concepção, pois os conteúdos sistematizados fazem conexões com a prática social ou 

realidade. Ligam-se organicamente os elementos teóricos da educação aos conhecimentos dos 

processos de produção. Assim, o Complexo é um conjunto de relações que movimenta e dá 



características a forma escolar, propicia a formação do homem omnilateral, faz com que o 

sujeito compreenda seu papel na sociedade. 

 

A noção de complexo de estudo é uma tentativa de superar o conteúdo 
verbalista da escola clássica, a partir do olhar do materialismo histórico-
dialético, rompendo com a visão dicotômica entre teoria e prática. Ele não é 
um método de ensino, em si, embora demande, em associação a ele, o ensino 
a partir do trabalho: o método geral do ensino pelo trabalho. (FREITAS, 
2011, p. 165). 

A educação tem seus limites, quando articula a compreensão das contradições do 

sistema de produção atual e, nesse processo, desafia-se a superar as relações decorrentes desse 

modo de produção. Destaca-se ainda, o papel do educador responsável por desenvolver os 

meios/metodologias a fim de que os educandos possam apropriar-se dos conhecimentos 

científicos sistematizado.  

A construção dos complexos contribui para a realização das práticas educativas e 

possibilita o investimento de diversas ordens: teórico-metodológica, ético-política, técnico-

instrumental e, sobretudo, sócio ocupacional. Porém, ressalta-se que esta complexidade não 

está na materialidade da escola, mas sim no seu entorno e o grande desafio é encontrar 

mediações possíveis com a condição existente, onde os educandos são 

incentivados/motivados a produzir algo que esteja conectado com a sua realidade. A que se 

trazer à tona os processos de democratização do ensino, e não permitir que se intensifique 

iniciativas de massificação do ensino. 

No entanto, a escola do movimento encontra-se no interior de uma contradição social, 

e em contraposição a forma escolar convencional, assim, estamos diante de fracassos, 

avanços, problemas, conflitos. Estas contradições sociais são iminentes na escola, devemos ter 

a sabedoria de discutir, refletir e pensar quais técnicas usar. Queremos cuidar da vida e do 

ensino, assim, o conhecimento escolar, torna-se a arma mais eficiente no processo de luta em 

busca de uma transformação social. 
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