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RESUMO 

 

Apresenta uma pesquisa realizada em uma Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-

Paraná, tem como objetivo investigar os principais desafios que a Pedagogia da 

Alternância encontra para assegurar a formação e a sustentabilidade do campo. A 

metodologia foi uma pesquisa qualitativa através de estudo bibliográfico, realizado 

uma pesquisa de campo, e como instrumento de coleta de dados foi realizado a 

aplicação de questionário. A pesquisa apresenta reflexões sobre o trabalho como 

princípio educativo e principio de afastamento, bem como discute esta relação na 

Pedagogia da Alternância.Também se dá em torno da alternância realizada por meio 

das Escolas Família Agrícola (EFAs) que pensa o campo a partir dos camponeses e 

de uma escola que responda aosseus interesses e ao mesmo tempo possibilita uma 

formação implicada com a sua realidade, qualificação técnica para viabilizar o 

fortalecimento da agricultura camponesa e criação de alternativas de resistência e 

permanência nesse espaço. Em princípio trás referências conceituais e legais sobre 

a Pedagogia da Alternância e destaca situações que permeiam sua efetivação. Esse 

método de ensino articula diferentes espaços e tempos educativos, teoria e prática, 

ensino e pesquisa, trabalho e educação, escola e comunidade visando garantir o 

direito à educação dos sujeitos do campo. A Pedagogia da Alternância, enquanto 

proposta educacional enfrenta desafios para garantir que os jovens do campo 

cursem os diferentes níveis e modalidades de ensino, uma vez que ela tem por 

objetivo assegurar a formação humana desses sujeitos e o desenvolvimento do 

campo com sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Pedagogia da Alternância (PA) consiste numa metodologia de organização 

do ensino escolar, conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao longo 

de tempos e espaços distintos, tendo como finalidade uma formação profissional.  

Com base na experiência vivida no período de 2006 a 2009, o qual se 

fundamentou em uma formação dentro da Pedagogia da Alternância em técnico em 

agropecuáriacom essa perspectiva manifestou-se um interesse emdesenvolver uma 

pesquisa dentro dessa metodologia.  

As Escolas família Agrícolas, tem como método de ensino a Pedagogia da 

Alternância, a qual trabalha desenvolvendo ensino aprendizagem (projetos) dentro 

da realidade do aluno, fazendo com que muitos filhos de agricultores 

permanecessem no campo. 

 Porém, sabe-se que essa metodologia auxilia na formação técnica 

contribuindo com o desenvolvimento e permanênciano campo, compreende que a 

mesma é poucoconhecida, por isso Estevam (2003) refere-se que “essa proposta 

pedagógica ainda é discutida com pouca ênfase no meio acadêmico e nos órgãos 

técnicos e oficiais”, não sendo valorizada como merece, ficando a mercê dos órgãos 

governamentais, promovendo o êxodo rural em busca de qualificação profissional. 

No entanto é preciso representantes legais da educação assumam uma 

responsabilidade com os camponeses que os mesmos não precisem sair do campo 

em busca de uma educação de qualidade. Entendemos que com as verbas será 

possível desenvolver projetos os quais serão de muita valia para o povo que ama a 

campo, investir em trabalhos técnicos, faráacontecer com muita segurança à 

permanência dos jovens no campo. Esse fato também tem sido constado por 

autores como Gimonet (1999, 2007), que colocando em primeiro lugar o sujeito que 

aprende suas experiências e seus conhecimentos e, em segundo lugar, o programa, 

Queiroz (2002) e Begnami (2004), os quais apontam para a existência de uma 

carência de estudos a respeito do tema e, sobretudo, de suas características 

pedagógicas.   

Portanto a Pedagogia da Alternância promove e incentiva aos jovens para 

permanecer no campo, trabalhando com técnicas avançadas de maneira a garantir a 

sustentabilidade, fazendo com que não haja a migração dos jovens da zona rural 

para a zona urbana.  
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Nesta pesquisa, foi investigado sobre: Quais os desafios que a Pedagogia 

da Alternância encontra para assegurar a formação e a sustentabilidade no campo. 

Para tanto, foram definidas as questões de pesquisa: 

De que forma a Pedagogia da Alternância contribui para a formação escolar, 

Como a Pedagogia da Alternância auxilia na sustentabilidade do campo. 

Diante disto mostraremos aqui a experiência brasileira com a Pedagogia da 

Alternância a qual começou em 1969 no estado do Espírito Santo, onde foram 

construídas as três primeiras Escolas Famílias Agrícolas. Não obastante, decorridos 

40 anos de sua implantação no país, essa proposta pedagógica ainda é pouco 

discutida. 

A Pedagogia da Alternância vem sendo usada na formação de jovens e 

adultos do campo, visto que é uma proposta pedagógica e metodológica capaz de 

atender as necessidades da articulação entre escolarização e trabalho, propiciando 

aos indivíduos o acesso à escola sem que tenham que deixar de trabalhar no 

campo. 

 

Toda a alternância reside naquilo que coloca o alternante em jogos de 
complexidade, de passagens, de rupturas e de relações. Ele encontra e vive 
entidades diferentes, cada uma com sua especificidade, seus saberes, seu 
saber-fazer e saber-ser, sua linguagem, sua cultura, seus atores, seus jogos 
de influência nos quais o “eu”, numa dialética de personalização e 
socialização deve situar-se, construir-se e crescer (GIMONET, 2007, p.68). 

 

Assumindo o trabalho como princípio educativo, a Pedagogia da Alternância 

permite que os jovens do campo tenham possibilidade de continuar os estudos e de 

ter acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos não como algo dado, mas 

como conhecimentos conquistados e construídos a partir da problematização de sua 

realidade, que passa pela pesquisa, pelo olhar distanciado do pesquisador sobre o 

seu cotidiano. 

Na DCNno Art. 35 (2012, p 73), 

Na modalidade de Educação Básica do Campo a educação papa a 

população rural está prevista com adequações necessárias as 

peculiaridades da vida no campo e de cada região [...] Art. 36. A 

identidade da escola no campo é definida pela vinculação com as 

questões inerentes á sua realidade, com propostas pedagógicas que 

contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como 

sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 
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Paragrafo único. Formas de organização e metodologia pertinentes a 

realidade à realidade do campo devem ter acolhidas, como a 

pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho  pedagógico 

fundamentado no principio da sustentabilidade, paraassegurar a 

preservação da vida das futuramente, de dois ambientes/situações 

de aprendizagem: o escolar e o laboral supondo parcerias 

educativas, em que ambas as partes são corresponsáveis pelo 

aprendizado e pela formação do estudante. 

 

Em termos gerais, a Pedagogia da Alternância vem se constituindo numa 

proposta pedagógica assumida pelos diversos segmentos da organização curricular 

e modalidades de ensino voltadas à realidade dos jovens e adultos trabalhadores 

que têm o campo como espaço de vida, produção cultura. 

 
A alternância em comparação com a escola tradicional inverte a ordem dos 
processos, colocando em primeiro lugar o sujeito que aprende suas 
experiências e seus conhecimentos e, em segundo lugar, o programa. O 
jovem ou o adulto em formação não é mais, neste caso, um aluno que 
recebe um saber exterior, mas um ator socioprofissional que busca e que 
constrói seu próprio saber. Ele é sujeito de sua formação, ele é produtor de 
seu próprio saber (GIMONET, 1999, p. 45). 

 

Diante dos disso, por ser um tema pouco discutido no meio acadêmico nota-

se, a importância da pesquisa e sem duvida a importância da permanência dos 

agricultores no campo que não querem ter seu filho saindo do campo distanciando-

os de sua realidade, e que a Pedagogia da Alternância busca incentivar a 

permanência do jovem na sua propriedade, criando alternativas de trabalho e renda, 

trabalhando com uma proposta de ensino-aprendizagem continuo. 

O presente trabalhar traz como objetivo investigar os principais desafios que 

a Pedagogia da Alternância encontra para assegurar a formação e a 

sustentabilidade do campo. E como objetivos específicos os desafios que a 

Pedagogia da Alternância encontra para assegurar a formação do jovem do campo e 

que maneira a Pedagogia da Alternância auxilia na sustentabilidade do campo. 

Assim, este trabalho se estruturará da seguinte forma. Na primeira seção 

discutiremos a metodologia. Na segunda seção vem descrevendo um breve contexto 

histórico da escola pesquisada, discutindo as questões interligadas com a 

Pedagogia da alternância sendo; as politicas públicas da educação no campo e as 

leis que assegura, trazendo um olhar sobre os desafios da Pedagogia da Alternância 
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para com a sustentabilidade do campo fazendo a sinergia entre ambas. Na terceira 

seção Trago em questão, um memorial sobre a trajetória vivida na Escola Família 

Agrícola, e um relato da professora sobre essa passagem. Na quarta seção, 

trataremos das análises dos dados coletados na pesquisa, onde foi aplicado 

questionário, fazendo pertinência com as referências. 

 

.  

 

  



12 

 

SEÇÃO I 

 

 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O trabalho de descrição tem caráter fundamental em uma abordagem 

qualitativa. Dessa forma, pretendemos investigaros principais desafios que a 

Pedagogia da Alternância encontra para assegurar a formação e a sustentabilidade 

do campo. Sendo por meio dessa pesquisa que os dados são coletados. 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e 
o pesquisador como seu principal instrumento. [...] supõem o contado direto 
e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada, via de regras através do trabalho intensivo de campo. (LUDKE 
e ANDRÉ, 1989, p 11). 

 

A pesquisa qualitativa é um procedimento para a realização de estudo sobre 

diferentes situações que permite conhecer o ambiente a ser pesquisado, explorar 

diferentes realidades que a pesquisa nos oferece. 

Esta pesquisa teve como suporte inicial a pesquisa bibliográfica com 

embasamentos teóricos para os argumentos finais. Também para aprofundar a 

pesquisa como subsidio os instrumentos de coletas de dados a aplicação de 

questionários. 

 

1.1MODELOS DA PESQUISA 
 

A pesquisa constituiu em estudos bibliográficos, buscando artigos, livros, e 

outros. Para Marconi e Lakatos “não é mera repetição do que já foi dito ou escrito 

sobre certo assunto, mas propícia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (2006, p. 185), que vem nos 

instruindo de forma clara para pesquisa de campo, dando suportes para a coleta de 

dados.  

Foi realizada a pesquisa de campo de acordo com Marconi e Lakatos 

(1992), é uma forma de levantamento de dados no próprio local onde ocorrem os 

fenômenos com a observação direta, entrevistas e medidas de opinião. 

Além da pesquisa bibliográfica, e a pesquisa de campo tambémrealizou-se  

uma pesquisa documental por está analisando os documentos da instituição 
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pesquisada que conforme Marconi e Lakatos (2006, p. 176), “é que a fonte de coleta 

de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias, [...]” referindo-se “[...] a documentos de arquivos 

públicos em geral, como documentos oficiais e publicações parlamentares; arquivos 

particulares, isto é, domiciliares; fontes estatísticas; documentos jurídicos etc.” 

(MARCONI, 2001, p. 56). 

No auxilio a pesquisa obteve como instrumento de coletas de dados, a 

aplicação de questionários, que é um instrumento desenvolvido cientificamente, 

composto de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério 

predeterminado, que deve ser respondido sem a presença do entrevistador 

(MARCONI; LAKATOS, 1999, p.100) e que tem por objetivo coletar dados de um 

grupo de respondentes.  

 

1.2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 
 

A pesquisa teve como população: gestor, monitores, professores, pais e os 

alunos do 4º ano do ensino médio e técnico,de uma Escola Família Agrícola 

Itapirema de Ji-Paraná1. Foram realizados questionários com três 

professores/monitores, um gestor, além de dois pais e vinte e três alunos atuantes 

na classe pesquisada. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 
 

Por abordar a pesquisa por fontes bibliográficas, pretende-se, realizar as 

seguintes análises de leituras: Seleção da bibliografia, com a pesquisa de sites e 

bibliografia relacionados às áreas de Pedagogia da Alternância; 

 Diagnosticar e analisar as leituras; 

 Elaboração do fichamento individual de cada obra ou artigo; 

 Elaboração do instrumento de coletas de dados; 

 Realização da aplicação de questionários comprofessores-monitor, 

pais e a diretor da escola e para os alunos do 4º ano; 

 Análise dos dados para a elaboração da monografia; 

                                            

1 Escola Família Agrícola Itapirema, situada no município de Ji-Paraná no estado de 
Rondônia. 
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1.4 PROPOSTAS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nesse passo, é fundamental o apoio teórico auxiliando na interpretação dos 

dados dos questionários, dando suporte para o dialogo entre a resposta dada e a 

fundamentação delas, proporcionando uma análise critica produtiva. 
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SEÇÃO II 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A pesquisa em si está com suportes teóricos que falam sobre, a Pedagogia 

da Alternância. Esta pesquisa está organizada em tópicos, o qual traráo contexto 

histórico, as leis que assegura a educação no campo e a revolução nas leis a 

respeito da Pedagogia da Alternância, fazendo um diálogo sobre a importância da 

Pedagogia da Alternância para os alunos do campo, memorial quando aluno e 

quando professora da escola agrícola e, um relato de minha professora na época 

referente à minha passagem na instituição. Os principais autores que contribuíram 

para essa pesquisa foram Gimonet (1999, 2007) estuda a Pedagogia da Alternância 

e a defende como uma proposta mais apropriada para uma educação do campo. 

Lüdke e André (1986) nos orienta dentro da metodologia do trabalho, Queiroz 

(2004), discute sobre a importância da transação entre a teoria e a pratica, o estudo 

e o trabalho, Oliveira, Souza(2009), trata sobre as políticas públicas evolvendo a 

Pedagogia da Alternância, Vázquez (2007) contribui com a relação entre a teoria e a 

prática, tornando as como uma só, “entre a teoria e a atividade prática 

transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 

organização dos meios materiais e planos concretos de ação”, e outros, e também 

os documentos oficiais como, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 9.394/96 e a Constituição da República Federativa Brasil (1988), Diretrizes 

Nacionais da Educação Básicas (2012).  

 

2.1 HISTÓRIAS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS NO BRASIL 

 

A metodologia Pedagogia da Alternância, no Brasil, segundo a UNEFAB 

(União Nacionais das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil), teve seu início no 

Estado do Espírito Santo (ES), em 1968, Por meio do Movimento de Educação 

Promocional do Espírito Santo (MEPES). Contou com apoio da Pastoral da Igreja 

Católica e das lideranças comunitárias (ES), a partir do Município de Anchieta e sua 

ligação com a Itália, sob a liderança do Jesuíta italiano, Padre Humberto 

Pietrogrande. 
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Após sua consolidação no Espírito Santo, a partir da década de 70, ocorreu 

rápida expansão para outros 22 Estados brasileiros, contando, atualmente com 

cerca de 200 Escolas Famílias Agrícolas (EFA) em funcionamento e outras 40 em 

implantação, beneficiando cerca de 20.000 alunos e 100.000 agricultores, e 

contando com 850 monitores trabalhando nestas EFA. Estas escolas já formaram 

mais de 50.000 jovens dos quais mais de 65% permanecem no meio rural, 

desenvolvendo seu próprio empreendimento junto às suas famílias ou exercendo 

vários tipos de profissões e lideranças. 

Pensar em uma proposta educacional, em opção à educação formal foi uma 

necessidade frente à realidade rural de países como o Brasil. Os fatores que 

contribuíram para o surgimento da Pedagogia da Alternância, no Brasil, tiveram 

relação direta com a economia agrícola baseada na produção de subsistência. A 

falta de conhecimento de técnicas alternativas para preservação ambiental, o rápido 

processo de desmatamento, o uso do fogo de modo indevido, preparo do solo 

inadequado, uso intensivo de agrotóxicos, baixo uso de práticas conservacionistas 

nas áreas de cultivos e predominâncias da monocultura fizeram com que as famílias 

rurais ficassem em situação precária, comprometendo o acesso de crianças, 

adolescentes e jovens à escola formal. A situação se agravou, devido à falta de 

políticas públicas para atender a grande demanda presente no campo. A Pedagogia 

da Alternância veio, então, possibilitar que a frequência à escola pudesse ser uma 

realidade também para quem vive fora dos centros urbanos. 

As escolas rurais que passaram a adotar a Pedagogia da Alternância no 

Brasil receberam o nome de Escolas Famílias Agrícolas. Cada EFA possui, uma 

associação formada de pais, alunos e de outros agricultores da região, que cuidam 

das questões administrativas, definem o plano e estratégias de ação, contratando 

professores e buscando alternativas de sustentabilidade. As EFA são uma tentativa 

de resposta aos grandes problemas vividos pelo homem do campo, buscando o 

resgate/construção de sua cidadania e valorização da cultura camponesa, 

promovendo condições necessárias para intervenção de forma consciente no 

processo de transformação da realidade, construindo um novo modelo de 

desenvolvimento rural, dentro dos princípios do desenvolvimento local sustentável 

(harmonia entre os meios bióticos, antrópico e físico). 

A alternância educativa permite que jovens alternem períodos de formação 

no ambiente escolar, e períodos de práticas, experiências e pesquisas no ambiente 
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familiar-comunitário, integrando família e escola no processo contínuo de formação. 

Sendo as EFA resultado posterior à organização dos agricultores familiares em uma 

associação, o associativo ganha força e legitima o processo de garantia da 

educação, sendo um meio facilitador do processo educativo nas áreas rurais. 

Com a expansão e aumento do número de EFA no Brasil, em 1982 foi criada a 

União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil (UNEFAB). A finalidade da 

UNEFAB é, representar e defender os princípios e objetivos da Pedagogia da 

Alternância, prestar assessoria pedagógica e administrativa, promover o intercâmbio 

e divulgação dos trabalhos, acompanhar o processo de formação dos monitores 

(professores das EFAs) e de seus dirigentes, estabelecer parcerias e outras formas 

de cooperação técnico-financeira. A UNEFAB é uma Organização Não 

Governamental (ONG), sem fins lucrativos e possui registro no Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS). Assessora as EFA,as Escolas Famílias Agrícolas 

(ECOR) - Escolas Comunitárias Rurais e outras instituições que adotam práticas 

educativas com os princípios pedagógicos.Além da UNEFAB, que congrega as EFA 

e as ECOR, existem também as Associações Regionais das Casas Familiares 

Rurais (ARCAFAR) que reúne as Casas Familiares Rurais do Sul (ARCAFAR-SUL) 

e Norte-Nordeste (ARCAFAR Norte/Nordeste). 

Nessa abrangência, de escolas agrícolas surgiram na década de 1980 as 

EFA no estado de Rondônia, abrangendo seus trabalhos em torno de nove escolas 

implantadas beneficiando varias famílias no desenvolvimento educacional no campo. 

 

2.1.1 HISTÓRIA DA ESCOLA 

 

O termo, Itapirema significa “Pedra sem Fio” é uma expressão tupi-guarani. 

O nome da Escola é uma homenagem à tribo indígena Itapirema, que habitava na 

região antes da colonização europeia. 

A ideia de implantação da EFA- Itapirema surgiu em 1987, logo após terem 

sido dados primeiros passos na implantação da EFA de Cacoal. Bastou que, a ideia 

fosse levada a algumas comunidades que tinham vontade de dar um pouco mais de 

escolarização para seus filhos. 

Surgiram também, várias propostas de doação de terreno para a construção 

da Escola, optando-se pela doação feita por Arquilino Frisso e Elmani Frisso, num 

total de 10 hectares. A ideia sobre a EFA foi aos poucos amadurecendo, quando aos 
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08 de maio de 1989 foi realizado o primeiro encontro com aproximadamente 55 

pessoas, representantes das comunidades das 03 Paróquias (Dom Bosco, São José 

e São Sebastião). Neste encontro, foi criada uma equipe de divulgação e construção 

da Escola. Neste dia foi marcada uma reunião da equipe para o dia, 13 de maio de 

1989 na casa da senhora Elmani Frisso, doadora do terreno, para ver a área e 

programar os trabalhos de construção que iniciou em agosto do mesmo ano. Com o 

apoio de várias comunidades com doações de alimentos, materiais de construção, 

mutirões e com a ajuda das Paróquias, da Diocese e também da Prefeitura 

Municipal, os prédios da Escola ficaram em condições de funcionamento e em 

fevereiro de 1991, foi dado início às atividades escolares. 

Em 18 de fevereiro de 1991: início das atividades escolares com a 1a turma 

de 5a Série. Em 10 de fevereiro de 1992: início as atividades letivas do segundo ano 

de funcionamento, com os alunos da 6a Série, alternando quinzenalmente com a 

segunda turma também da 5a Série. Em 12 de novembro de 1991, no que consta o 

Parecer nº 116/CEE/RO/91 do Processo nº 052/CEE/RO/91, o Conselho Estadual 

de Educação autoriza o funcionamento da Escola Família Agrícola Itapirema de Ji – 

Paraná por 04 anos. 
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3A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

A educação do campo vem se fragilizando, pelo fato de muitos filhos de 

agricultores estaremsaindo do campo em busca de uma educação de qualidade na 

cidade, por saber que as politicas públicas ainda possuem falhas na execução 

mediante ao ensino do campo, Vázquez (2007) nos alerta pela fragmentação entre o 

conhecimento científico e o saber prático, para competir (competência) não é mais 

necessário articular teoria e prática, já a práxis histórica, essaatividade produtiva e 

especificamente humana, estasim, pressupõe a articulação entre saber cientifico e 

prático. E Vázquez (2007, p.235-6) nos alerta também: 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas por isso tem de sair de si mesma e, em primeiro lugar, 
tem de ser assimilada pelos que hão de suscitar, com seus atos reais, 
efetivos, essa transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 
organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso 
como passo indispensável para desenvolver ações reais efetivas. Nesse 
sentido, uma teoria é pratica quando materializa, por meio de uma série de 
mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da 
realidade ou antecipação ideal de sua transformação. 

 

Conforme Silva (2003), esse modelo de educação profissional, que favorece 

ao aluno permanecer no campo, tem se configurado como um dos que atendem 

melhor às necessidades por educação, de populações que vivem no campo e do 

campo.  

Com isso, pais e alunos têm apontado a Pedagogia da Alternância como um 

modelo possível para a educação no campo, contemplando períodos de atividade na 

escola e períodos em que os alunos ficam com suas famílias, alternadamente, para 

aplicar o que aprendem em suas realidades e trazer para a escola novos problemas 

e novas perspectivas.  

SendoOliveira; Souza (2009) diz que as escolas, incidem sobre condições 

fundamentais para a reprodução social da agricultura familiar e para um processo 

sustentado de desenvolvimento territorial. O trabalho das EFA está resultando na 

mudança da cultura política do território. Observa- se o surgimento de sujeitos 

autoconfiantes, com visão valorativa de seu patrimônio material e imaterial. É sobre 

esse alicerce que as EFA estão ajudando a construir novos cenários para o 

desenvolvimento. 
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Com isso Oliveira; Souza (2009, p. 23) relata a importância da politicas no 

contexto da Pedagogia da Alternância. 

 

Se a política territorial do governo federal está assentada na valorização e 
reconhecimento das capacidades locais e no fortalecimento do capital social 
dos atores, espaços como as assembleias territoriais devem planejar 
estratégias de inserção dos egressos das EFAs, em conexão com as 
políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar (política fundiária, 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Programa de 
Aquisição de Alimentos, Programa de Biocombustíveis etc.). Por outro lado, 
as EFAs devem aprimorar a formação dos alunos para a gestão de políticas 
públicas, de forma que eles possam potencializar EFAs e a Pedagogia da 
Alternância (...), no papel de mediadores das políticas públicas para a 

agricultura familiar. 
 

As Escolas Famílias Agrícolas,têm o papel fundamental de aprimorar a 

formação de maneira que os jovens se integram na sociedade agrícola, com uma 

visão de ampliar as politica publicas voltada para o campo para que os pequenos 

agricultores tenha confiança de estar investindo na formação dos seus filhos e na 

sua propriedade tendo a certeza de um retorno satisfatório para o campo. 

 

3.2LEIS QUE ASSEGURAM A EDUCAÇÃO NO CAMPO A PARTIR DA 
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

 

A educação no campo voltada para a Pedagogia da Alternância obteve 

grande avanço em relação a leis que ampara, iniciando pela LDB seguida, pela 

constituição e os pareces, tornando vidente da importância, que todos independente 

do campo ou da cidade tenha uma educação de qualidade aparada por elas. 

Com base no artigo 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96, a Pedagogia da Alternância se destaca na educação abrangendoos 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Ela se desenvolve predominantemente por meio de ensino, em instituição 

própria, o qual organiza suas atividades de acordo com as disciplinas. 

A prática e a teoria, aplicada na Pedagogia da Alternância desenvolve um 

mecanismo que vincula os alunos ao mundo de trabalho. 

Consta na LDB 9394/96 Art. 26, os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter, uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
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sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

O artigo 28, da LDB 9394/96 garante que, ao se ofertar a população rural a 

educação básica, formula o ensino promovendo adequações ás necessidades e 

condições dos alunos da zona rural e de cada região, fornecendo os conteúdos e 

metodologias de acordo com suas reais necessidades e interesses, sendo de acordo 

com o trabalho no campo. 

O meio de organização é próprio da escola, que a mesma, inclui no 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e as condições climáticas e a 

adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Por motivo de luta, pelo reconhecimento da Pedagogia da Alternância, e 

devido as Ação articulada entre as Secretarias, Comitê Gestor Interinstitucional de 

Implantação do Programa Guaporé de Educação do CampoSEAGRI, SEDUC, 

SEDAM, SEDES, foi vigorada a Lei Escola Guaporé de Educação do Campo: Lei 

2688 de 15 de março de 2012; sendo que no artigo 1º, parágrafo único diz que “o 

Poder Executivo Estadual realizará apoio técnico e financeiro às Escolas 

Comunitárias Agrícolas, conforme autoriza o artigo 213 da Constituição Federal”. Na 

sequência, o artigo 2º relata que, o programa consiste em projetos e ações 

interagem com a comunidade e com parcerias governamentais, para proporcionar 

educação do ensino fundamental e médio, educação profissional e formação inicial e 

continuada a adolescentes, jovens e adultos no campo. 

E o Decreto de Regulamentação, Nº 17.223, 15 de outubro de 2012, que 

trataO decreto 17.223, de 25 de outubro de 2012, regulamentando a lei que institui o 

“Programa Escola Guaporé de Educação do Campo”, prevê ainda repasse de 

recursos mediante convênios. Dando suportes financeiros para as escolas 

desenvolverem os trabalhos para com os alunos.  

Um dos grandes problemas que hoje é um desafio não só para as escolas 

agrícolas, mas para muitas escolas e ao movimento é, a problemática do 

financiamento, que por um lado tem ampliado o número de experiências educativas 

e por outro, experiências não têm conseguido sua sustentabilidade financeira.  

Partimos do princípio que há uma relação estreita entre esses termos: 

financiamento e profissionalização docente. Considerando que, a profissionalização, 

está dependente da sustentabilidade financeira das diferentes atividades educativas, 
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e que a profissionalização é o meio para garantir o reconhecimento social e político 

das experiências educativas brasileiras que adotam a Pedagogia da Alternância, 

com isso legalmente garantir a sustentabilidade financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

 

4 DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE NO CAMPO 

 

Neste capitulo iremos discutir a metodologia da Pedagogia da Alternância, 

trazendo um olhar para a sustentabilidade do campo, de forma que veja a dicotomia 

entre a teoria e a pratica, tornando se viável a subsistência, e que ainda no campo 

torna se possível uma educação de qualidade voltada para a realidade dos jovens. 

A prática educativa da Alternância vai do concreto ao abstrato, prioriza a 

experiência do aluno, valoriza os conhecimentos existentes no meio.  A formação é 

desenvolvida a partir da realidade específica de cada jovem, valorizando a troca de 

experiências com os colegas, 

 

Estão intrinsecamente ligados à forma de morar, trabalhar e viver no campo. 
Falam-nos de limites e possibilidades para organização da educação 
escolar, mas muito mais do que isto, anunciam outra forma de fazer a 
escola, de avaliar, de relação com os conteúdos, das ferramentas de 
aprendizagem, da relação entre quem ensina e quem aprende. 
(BRASIL,MDA, Pronera, 2006, p.1). 

 

A pedagogia alternância tem sido um suporte educacional e técnico que 

torna possível aos pequenos agricultores educarem seus filhos dentro da realidade 

econtexto onde vivem, um meio o qual, do campo sai à educação e ao campo 

recebe o retorno muito mais “curtido como um esterco2”. O esterco quando não 

curtido e colocado na planta, por ter uma acidez muito grande, queima a planta, e o 

conhecimento que temos ates da teoria e como se fosse esse esterco não curtido, e 

a EFA com o ensino e aprendizagem se torna um esterco curtido por ser uma 

educação inovadora, técnica que proporciona habilidades adequadas para ter uma 

produção melhor no cultivo da terra tornando-a alto sustentável. 

 

4.1 RELAÇÕES PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA COM A SUSTENTABILIDADE 

NO CAMPO 

 

A agricultura mais do que um mercado exportador é também raiz da 

produção alimentícia saudável advinda das pequenas demandas: a agricultura 

familiar, que pela menorescala de repercussão mundial - se comparada a agro 

                                            

2 Esterco; Excremento de animal. Estrume. Fezes de gado. Usado como adubo em hortas.  
Por Dicionário inFormal (SP) em 29-09-2006. Disponível em 

http://www.dicionarioinformal.com.br/esterco/. 
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exportação, possuí um mercado que aos poucos vem se consolidando pela 

qualidade produtiva. Nesta situação é que um ensino com bases formadoras 

específicas se sustenta, pois garante possibilidade de desenvolvimento rural para o 

jovem que conhecedor dasparticularidades rurais souber alçar seus conhecimentos 

adequadamente e de acordo com as potencialidades de sua propriedade.  

Apesar deste crescimento na conquista de uma nova concepção do espaço 

rural como meio de produtividade e desenvolvimento a sustentabilidade econômica 

desse centro educativo não é prioridade do poder público, ainda há em nosso país a 

ideia de que os pequenos agricultores pertencem a um setor arcaico e defasado das 

tecnologias de produção, simbolizando um atraso na economia brasileira se 

comparado ao setor exportador. 

Queiroz (2004)enfatiza que; 

 
“não é suficiente à aproximação ou a ligação de dois lugares com suas 
logicas diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho”. É 
necessáriauma sinergia, uma integração rompendo com a dicotomia teoria e 
pratica abstrato e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber 
fazer), formação e produção, trabalho intelectual e trabalho físico (manual). 

 

A Pedagogia da Alternância desenvolve atividades que envolvem habilidade, 

raciocínio, teoria e principalmente a prática, tornando uma ligação direta com o 

campo. Já que os agricultores necessitam da práticapara adquire sua 

sustentabilidade, ou seja, sem prática e sem agricultura não a subsidio para seu 

sustento. 

Nesse sentido,o modelo metodológico adotado nas escolas agrícolas não 

pode fugir do contexto local para não servir como instrumento de estimulo ao êxodo 

rural. Sua finalidade éajudar sua comunidade a adquirir os conhecimento técnico 

científico e os meios necessários para a fixação do homem no campo a partir, do 

uso dos recursos que existem no campo, fazendo que o agricultor perceba o quanto 

sua propriedade tem valor tanto ambiental quanto ecológico,tornando-os produtivos 

para produzir bens, não só visando seu alto sustento, mas também a geração de 

renda sem degradar e destruir o meio ambiente. 

Nessa perspectiva, a Pedagogia da Alternância tem por base metodológica a 

preocupação com essas peculiaridades no tempo escolar de modo a contemplar, 

não só um evento que acontece uma vez em relação ao ambiente e como algumas 

produções rurais, mas também, o principio da prática, da experimentação e da 
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contextualização no processo de aprendizagem. Posto que, dentrodessa modalidade 

á educação possa ao longo do seu processo de formação, promover uma interação 

entre o conhecimento cientificoadquiridos no tempo escola, e a inclusão das práticas 

no tempo comunidade.  

APedagogia da Alternância trabalha com a experiência concreta do aluno, 

com o conhecimento empírico, e a troca de conhecimento com atores do sistema 

tradicional da educação, e também, com os membros da família e da comunidade na 

qual vive o aluno e que podem fornece lhe, ensinamento sobre aquela realidade, ou 

seja, da prática vivenciada na família/comunidade, levando para a escola estudando 

a teoria e transformando-a em prática com novas tecnologias e avanços. A imagem 

a seguir, mostra a relação entre a escola/família/comunidade. 

 

Figura 1 

Metodologia da Pedagogia da Alternância 
 

 
Fonte: Parecer CNE/CEB Nº: 1/2006 

 

Os três pontos básicos, que destacados para representar as características 

principais da Pedagogia da Alternância são: 
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 A conjugação entre o trabalho na propriedade rural e aprendizado 

escolar; 

 O envolvimento da família no processo de formação do jovem e na 

construção da escola; 

 A formação de cidadãos integrados social, comunitária e culturalmente, 

interessados em permanecer na zona rural. 
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SEÇÃO III 

MEMORIAL 

 

Nesse capitulo apresentarei o relato da professora queacompanhou durante 

processo de formação em agropecuária, e também, a narração deminhas 

experiências tanto como aluna,quanto como professora/monitora, duas visões que 

esclarecem a importância de uma educação voltada para a realidade do aluno, 

tornando o um cidadão/profissional atuante no seu processo de ensino e 

aprendizagem de troca de saberes. 

 

5.1 RELATOS DA PROFESSORA 
 

Professora Especial3 

 

A Vanglecia, foi educanda da Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-

Paraná, no período de 2006 a 2009 cursou o curso Técnico em Agropecuária e 

Ensino Médio. Fazia parte de uma turma muito alegre e divertida. Falar desta jovem 

me remete a pensar numa mistura de simplicidade e rebeldia. Era uma mescla de 

curiosidade e desconfiança. Aos poucos foi se permitindo lapidar, dizer que foi fácil? 

Prefiro dizer que foi um processo que valeu a pena, foram muitas orientações de 

tutoria e cobranças que foram além dos conteúdos e formação profissional.  

Costumo dizer que o internato não é fácil para os educandos nem para a 

equipe de monitores. Uma vez que são vividos neste contexto de tempo e espaço, 

muitos conflitos que vão se aperfeiçoando na medida em que vão sendo 

vivenciadas, e este processo de aprendizagem, é simplesmente fantástico e 

transformador. Se fosse escolher apenas uma palavra para como síntese, seria 

superação.  

E meu grande desejo como educadora é que você continue se desafiando e 

superando todos os obstáculos que surgirem em sua vida, prontamente capacidade 

e vontade você já provou que tem. 

 

                                            

3 Para preservar o nome da professora foi utilizado um nome fictício. A mesma tem formação em 
psicologia, pedagogia e pós-graduação em Gestão Escolar e especialização em pedagogia da 
alternância. Atuando como professora e conselheira na escola pesquisada.  
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5.1.1 EXPERIÊNCIA COMO ALUNA 

 

Aqui descrevereiminhas experiências enquantoalunaem uma Escola Família 

Agrícola. Durante esse processo tive muitas experiências que contribuíram para 

aprendizagem e formação tanto como pessoal quanto profissional. Relembrarminhas 

experiências mexe com minhas emoções que foram muitas.Era uma jovem sem 

muitos limites eresponsabilidade, passava por um período de transição do ensino 

fundamental para o ensino médio era cheia de duvidas, mas muitas surpresas e 

desafios me cercaram. 

Tudo começou no ano de 2006,quando concluío segundo seguimento do 

ensino fundamental, com muitas dificuldades,devido a muitos fatores: a escolano 

campo ser longe de casa, enfrentar ônibus todos os dias, às vezes ter que andar 12 

km por dia para chegaràescola, no entanto,surgiu à procura de um ensino que não 

me tirasse do campo.  

Passei a participar de reunião, em associações a qual ouvi falar da Escola 

Família Agrícola, que tem como modalidade de ensino, a Pedagogia da Alternância, 

que a mesma trabalha envolvendo três momentos integrado um ao outro; meio Sócio 

profissional, momento de observar a pesquisa participativa sobre a realidade; meio 

escolar, refletir fazendo uma analise da realidade e o meio Sócio profissional, 

experimentar novas interrogações e pesquisas.Foi assim que encontrei uma escola 

que contemplasse minha realidade, colaborasse em minha permanência no campo.  

Pelo fato de morar numa área de terras de assentamentos, o qual as 

famílias de assentados têm 10 vagas garantidas na escola agrícola (EFA), e a 

concorrência por vagas, nessa instituição é concorrida,consegui uma vaga. 

No entanto, para que tivéssemos uma orientação de como se trabalhava 

com a metodologia de Pedagogia da Alternância, houve uma formação antecipada 

para os alunos, que vem de uma escola “normal”, essa formação foi de uma semana 

juntamente com os pais para que, todos entendessem a metodologia utilizada com 

os alunos e que, os pais teriam o papel fundamental nessa formação, mostrando 

como é o trabalho da Pedagogia da Alternância, mantendo o contato direto com os 

familiares e comunidade, demostrando a importância das famílias na formação dos 

alunos. 

Pois de acordo comZenilda e Rodrigues (p.528), a Pedagogia da Alternância 

é organizada no chamado plano de formação, desenvolvido de instrumento com o 
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objetivo de uma formação integral para os jovens do campo.  No entanto, “os 

instrumentos pedagógicos são o plano de estudo, a síntese pessoal, a colocação em 

comum, o caderno da realidade, a visita de estudo, a intervenção externa, a visita às 

famílias e o projeto profissional”. 

O plano de estudo, é uma pesquisa realizada pelos alunos a família e a 

comunidade, o qual os alunos elaboram um plano de pesquisa, elaboramum roteiro 

de observação e uma reflexão. O qual os alunos analisam os saberes pessoais de 

seus familiares, ou seja, pelo fato dos pais terrem uma leitura de mundo diferenciada 

pela sua experiência, juntamente com seu meio socioprofissional e tecnocientífico. É 

o instrumento pedagógico é a colocação em comum, articulando os avanços e 

questionamentos, junto com o Professor/monitor que colabora com o saber 

tecnocientífico. 

O caderno da realidade dos alunos éorganiza e sistematiza as experiências 

e o conhecimento de sua realidade e do seu meio. É o registro de todas as 

atividades do plano de estudo. Reflexões sobre as realidades em que você vive de 

acordo com o tema proposto no plano de estudo, ou seja, um portfólio sobre todas 

as atividades realizadas tanto em casa quanto na escola. 

A visita de estudo é embasada de acordotambém com o plano de estudo, 

onde leva o aluno a uma experiência concreta do que está estudando, uma vivência 

a prática, fora do ambiente escolar.As intervenções externas são momentos onde, a 

comunidade contribuir para tirar dúvidas ou aprofundamento dos temas que estão 

sendo estudados, sejam de cunho científico ou experiências práticas. 

Nas visitas as famílias, e o momento em que os monitores podem intervir no 

processo de ensino aprendizagem, mas também que esta intervenção seja na busca 

de soluções para os desafios técnicos que as famílias e comunidade enfrentam. 

O projeto profissional é o memento em que os alunos terão que sistematizar 

o conhecimento adquirido durante a formação, busca que, ao final do curso, com a 

ampliação dos conhecimentos, com as reflexões que vão sendo realizadas, seja 

propiciada a responsabilidade com as questões sociais, ambientais, com sua vida 

pessoal, familiar, comunitária e profissional. Ou seja, esse é o PPJ (projeto 

profissional dos jovens), em que os alunos com todos esses requisitos já citado 

anteriormente construam um projeto a ser implantado em sua propriedade, de forma 

que este seja rentável e sustentável a sua família, onde serão avaliadospelas 
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bancas examinadoras. Esses planos de formação sãoinstruídos aos alunos e eles 

terão que cumprir, sendo-ostodos osrequisitos avaliativos.  

Na escola os educandos estudam a leitura, a escrita, a matemática, a 

tecnologia e também aprendem a trabalhar com a terra, com as plantas, os animais 

e a conviver e se interagir com a realidade agrícola. Em suas casas, ensinam os pais 

a utilizarem as novas tecnologias e a maneira mais adequada de lidar com a 

realidade do campo. Com a Pedagogia da Alternância há a possibilidade do sujeito 

com sua aprendizagem incorporar-se na comunidade, estimular a sua 

conscientização política e se valorizar como ser humano, sem perder de vista as 

suas relações com a cidade.  De acordo com a UNEFAB a formação integral dos 

alunos e a promoção do meio rural são os principais objetivos da Escola Família-

Agrícola (EFA), sendo que, se busca como fundamental interagir escola-família, 

articulando esses dois ambientes como espaços de aprendizagem contínua, 

valorizando as informações da cultura rural e o calendário agrícola. A Pedagogia da 

Alternância baseia-se em um método subentendido na proposta de Jean Piaget, 

“fazer pra compreender”, ou seja, primeiro praticar, para depois teorizar sobre a 

prática. A Pedagogia da Alternância baseia-se no tripé ação – reflexão – ação – ou 

prática – teoria – prática. A teoria está sempre em função de melhorar a qualidade 

de vida, ou seja, melhora a prática. Na Pedagogia da Alternância o primeiro 

ambiente é o familiar e a realidade onde vive; interagindo com a escola, o educando 

compartilha os múltiplos saberes que possui com os demais atores de maneira 

reflexiva; finalmente aplica o conhecimento e a prática na comunidade agrícola ou 

faz uso delas em movimentos sociais. 

Com tudo, as escolas urbanas têm características diferentes, por apenas 

trabalhar com a teórica, sem levar em conta o contexto em que os alunos vivem, e 

que aos professores, de acordo com os estágios vivenciados durante o ensino 

superior, apresenta conteúdos sem significado pra os alunos, seguindo apenas o 

que é proposto nos documentos legais, mas ainda passando por cima, sendo 

superficial nos conteúdos. Também outro ponto que diferencia das EFAs, e que não 

leva em conta família e a comunidade, apenas fazem reuniões para tratar de notas e 

comportamento dos filhos, e que as EFAs tem como prioridade as famílias e que as 

mesmas tem participação tanto nas ações pedagógicas quanto na infraestrutura da 

mesma, ou seja, não faz parte da escola ela é a escola.  
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Então o grande dia chegou, o inicio da 1º sessãona escola,sendo está de 15 

dias. Nesse momento então, foi um choque, não estava preparada para uma rotina, 

um ensino tão diferenciado, das escolas “normais”, que ofereciaum ensino 

praticamente tradicional, e então deparar com um ensino que visa não só o 

aprendizado em si, mas a formação em geral, trabalhando sempre em grupos, 

trabalhando a formação do “eu”, tanto pessoal quanto profissional.AfirmaMaria A. 

(2003). 

A Pedagogia da Alternância é um projeto educativo que contribui para a 
promoção e o desenvolvimento global das pessoas, num contexto sócio-
geográfico e profissional concreto. É uma proposta de educação que auxilia 
na preparação para o trabalho e a profissionalização a partir da qualificação, 
da inserção profissional na Agricultura Familiar, bem como, em outras 
profissões ligadas ao meio rural. Tal proposta também prevê dar 
possibilidades dos jovens em continuar seus estudos. (p 70). 

 

Pensando nessa possibilidade de continuar meus estudos, sem deixar de 

sair do campo, começou uma longa jornada. Diante disso, vou descrever como a 

rotina da escola se desenvolve: no primeiro momento há um sorteio entre os 

monitores os quais dividem os alunos, para que eles orientem durante o ano, esse 

monitor ira avaliar os alunos durante todo o ano, e a todo o momento.Na chegada 

dos alunos, os monitores se dividem, e a cada dia fica um responsável, o que ficar 

responsável pelo dia de chegada dos alunos terá que dividi–lós em equipe, que 

ficarão responsáveis pela limpeza e no trabalho prático.  

No entanto, a rotina do dia se organiza da seguinte maneira: Um aluno que 

também e escolhido pelos monitores, fica responsáveis pelos alunos, sendo que são 

determinados horários preestabelecidos pela a coordenação da escola, o aluno 

responsável às 6 horas,terá que acordar todos os outros, ele tem15 minutos para 

escovar os dentes e organizar sua cama, em seguida ir para cada setor em que 

terão que limpar. As 6 h 40 min, é o café da manhã, os alunos todos terão que 

participar da oração, ás 7 h entram na sala de aula, no entanto, os professores 

planejam aula de acordo com o tema do plano de estudo para aquela sessão dentro 

da sua disciplina, trabalhando não só a teoria, mas a prática, tornando não só 

observada, mas praticada/vivenciada, nesse sentido, fazendo com que o aluno 

aprenda técnicas que sejam significativas para seu desempenho profissional.  

As 9 h da manhã é o momento do lanche, e as 09h30min, o retorno para a 

sala.Nesse retorno o professor fará debates e reflexões entre a teoria e a prática. As 

11h30min é o almoço, após temos 2 horas de descanso, e as 
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13h30minretornaremos para a sala, sendo que nesse momento em quase todas as 

aulas todos os alunos terão que fazer uma síntese reflexiva sobre a dicotomia da 

teoria e a pratica. 

O intervalo para outro lanche é 3 horas as 03h40min, todos os alunos vão 

para o trabalho prático, é uma atividade em que os alunos terão que cuidar do 

entorno da escola que são divididos entre os campos. São a horta, o pomar, o safi’s, 

a criação de suínos, de avicultura, caprinos, bovinos, jardim e outras divisões que 

tem na instituição que precisam de cuidados. E nesses setores, os alunos tem a 

função de cuidar, limpar, ou seja, zelar de um bem que e de si próprio, é desses 

campos que tiramos boa parte do sustento dos próprios alunos. As 5 h termina o 

trabalho prático, e fica um tempo livre sendo que, as 06h40min todos têm que estar 

tomado banho e ir para o refeitório para o jantar. Após o jantar todos vão para o 

serão. O que é o serão? É o momento em que o professor responsável pela turma, 

faz alguma atividade que envolva todas as turmas, dentro do plano de aula, seja 

uma oficina, seja evento cultural, sejam debates e outros. 

Surgi se um grande desafio para uma jovem que estava em uma escola que 

você passava apenas um período, para enfrentar toda essa rotina foi muito difícil 

adaptar, também teve a questão das disciplinas, estudava no máximo 10 e passar a 

estudar 15, as mais difícil de adaptar foram às disciplinas técnicas. 

O primeiro ano foi muito complicado, por sair de uma situação de certo modo 

confortável para uma rotina de estudos mais avançado e que, exige muita disciplina, 

coisa que não era cobrado antes, o que ocorreu em ficar para recuperação em seis 

matérias. Minha mãeficou arrasada, pois estava apostando muito em minha 

capacidade cognitiva,visto que nunca tinha ficado para recuperação.Nossa foi um 

susto, foi um acorda para vida. Nesse momento, “aprendi” a estudar, a dar valor a 

algo  que seria só meu e de mais ninguém, a minha EDUCAÇÃO. A partir de então, 

levantei a cabeça e prometi para minha mãe e para eu mesma, que daria meu 

máximo para ser uma profissional. Seguir em frente estudei muito e finalmente, 

conclui o primeiro ano. 

A partir do segundo ano, novas dificuldade, não tanto com as disciplinas, 

mas na minha formação pessoal, por esta instituição cobra muito a ética foi mais um 

desafio a ser vencido. Muita disciplina, cumprir horário, organização, disciplina 

pessoal. Voltando a escola “normal”, é tudo meio deixado de lado, sendo que os 

professores só focam e passar conteúdo, e cumprir seu horário ali e pronto, não há 
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um comprometimento maior com os alunos do campo, o que tornou ainda mais difícil 

a minha adaptação a escola diante de tantasdisciplinas, e regras.  

Mas diante de tantas dificuldades, a escola disponibiliza monitores e tutores 

que orientam os alunos as novas adaptações no cotidiano escolar, o qual tornou  

favorável meu andamento estudantil na escola, então concluir o segundo ano. 

Mas ainda não o bastante, um empecilho apareceu, tornando dificultoso meu 

andamento na escola, a convivência grupal, não é tão fácil lidar com vários 

caracteres diferentes em um ambiente coletivo, de uma maneira ou de outra temos 

que conviver em união. Tive várias intrigas com colegas, por não saber lidar com o 

companheirismo e união. Então os monitores e tutores responsáveis por fazer a 

mediação entre aluno x aluno, aluno x professor, e todos da equipe pedagógica, por 

meio de diálogos e correções até mais fortes com punições, fazendo trabalhos nas 

oras vagas, foi mais uma vez primordial na orientação tornando flexível a relação 

entre as partes de convívio. Foi o terceiro ano, concluído com uma boa convivência 

e aprendizado. 

No quarto e ultimo ano na escola, foi de sucesso, provando do gosto de ter 

uma formação tanto pessoal quanto profissional, na escola, em família e 

comunidade, fazendo valer todas as dificuldades enfrentadas, mas com sucesso na 

aprendizagem adquirida e éticas conquistadas, levando para o campo técnicas que 

fortaleceram na renda familiar, tornando mais rentável a vida no campo.  

Sem duvida, essa formação técnica deu-me a oportunidade de ser uma 

pessoa melhor, mostrando que o campo é sim um ambiente capaz de ser um 

profissional com ética para lidar em qualquer que seja a situação. Claro que muitos 

diante dessa formação,procuraram ampliar seus conhecimentos, buscando uma 

formação superior, mas não teria uma mente tão aberta e com um conhecimento tão 

amplo se não fosse essa formação técnica e pessoal. 

 

5.1.2EXPERIÊNCIA COMO MONITORA 

 

Após concluir o ensino técnico, estava em constante transformação. Tanto 

pessoal como profissional, por saber que agora tinhachegado a hora de atuar no 

campo, exercer meu papel de técnica em agropecuária. 

Nesse processo fui convidada a atuar como substituta dando aula na EFA do 

vale (Escola Família Agrícola do Vale do Paraíso), que fica situado na linha 2003 de 
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Ouro Preto do Oeste,  essa escola trabalha com o ensino fundamental do 5º ao 8º 

ano.  

Estaria atuando como professora de Ciências, Artes, Educação Física, e 

atuando como monitora. Aceitei esse desafio sem saber a grande responsabilidade 

de ensinar. 

Sentei, procurei os conteúdos a serem passados e consistir na pesquisa de 

matérias para auxiliar no processo de ensino aprendizagem, sem deixar de contar 

com minha experiência de quando estudei no ensino fundamental.Os alunos foram 

bem compreensivos por saber que não tina nenhuma formação para dar aula. Até 

então estava dando tudo certo estudava e passava o conteúdo. 

Chegou o ponto  em que os alunos cobravam algo inovador, experiências, 

fazer a prática, foi quando surgiu a dificuldade, por não saber lidar com aquela 

situação, não saber socializar essas atitudes. Querer buscar, querer agir, mas sem 

sucesso, sem subsidio teórico/prático para desenvolver técnica de aprendizagem 

inovadora. Meu desespero foi tomando conta, e já não conseguia mais passar os 

conteúdos, isso foi chegando aos cinco meses, faltava apenas ummês para concluir 

2º bimestre.  

A partir de então surgiu uma ideia brilhante, resolvitrabalhar em grupos com 

eles. Na aula de ciências,realizei trabalhos para apresentar com a temática das 

doenças sexuais, na de educação física realizei um torneio de futebol, e quem não 

jogasse iria fazer um trabalho sobre as modalidades de jogos.  Nas aulas de artes 

promovi um desfile de roupas recicláveis. 

Nossa foi um sucesso, não tinha ideia que era aquilo que eles 

queriam,finalizamos o bimestre com “chave de ouro”. No entanto a professora 

responsável voltou e eu entreguei o cargo. 

Hoje, essa experiência em alguns momentos de minha formação como 

pedagoga, me fez refletir o quanto é importante o professor está em busca de novas 

maneiras de promover a aprendizagem, sem sair do contexto, e que as formas 

lúdicas dentro da realidade de cada aluno, você poder ter um avanço significativo no 

processo de ensino aprendizagem. 

 

 

  



35 

 

SEÇÃO IV 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados aqui analisados são referentes aos questionários feitos com 

professores/monitores apresentados como Pn,sendo que, o termo“n” refere-se ao 

numeral dado aleatoriamente a cada um dos três professores. 

 

6.1 ANÁLISESDO QUETIONARIO DO GESTOR/DIRETOR 
 

O diretor que foi sujeito desta pesquisa tem a formação em Matemática, atua 

como diretor da Escola Família Agrícola Itapirema de Ji-Paraná há seis anos, e 

também tem formação em alternância e especialização. 

A resposta obtida pelo diretor em questão, o que levou a trabalhar dentro da 

metodologia de Pedagogia da Alternância ressalta que foi pelo “motivo de ter sido 

convidado a fazer um curso de formação nessa metodologia o qual teve sua primeira 

experiência, com isso gostou e continuou trabalhando e lutando por essa proposta 

de ensino no campo”. Definindo esse gostar Passado (2006, p 165) por ser uma 

proposta que “desperta nos agricultores nova formas de vivenciar a agricultura, 

minimizando as agressões ambientais e diminuindo o problema da dependência de 

fatores externos à propriedade para que ocorra o processo produtivo, gerando, mais 

perspectivas para as gerações futuras”. 

Ao ser questionado sobre sua concepção referente à Pedagogia da 

Alternância, disse; “entende se como principio de uma modalidade de educação do 

campo e para o campo, na minha concepção é uma pedagogia que se identifica com 

a realidade e necessidade de uma clientela, trabalhadores rurais”. 

Descreve ao ser perguntado sobre os desafios que a escola tem referente à 

Pedagogia da Alternância, “que a escola tem encontrado dificuldades na utilização 

de seus instrumentos pedagógicos ligados a alternância: no acompanhamento 

regular do alternante na sessão família, ausência das famílias nas visitas escolar, 

falta de perspectiva dos jovens em atuar no campo durante e após a Escola Família 

Agrícola”. Com isso prejudica no processo de formação dos jovens, sendo que a 

escola é mantida pela associação dos pais, tornando importantíssimo tanto na 

formação quanto na parte administrativa e pedagógica da escola. 
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Como diz Libâneo (2001), a participação é fundamental por garantir a gestão 

democrática da escola, é que todos os envolvidos noprocesso educacional da 

instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de propostas 

(planos, programas, projetos, ações, eventos) como no processo de implantação, 

acompanhamento e avaliação. 

Durante todo percurso escolar encontramos diversas dificuldades, referente 

à metodologia da Pedagogia da Alternância, que o diretor relata, dizendo: “não basta 

apenas à atuação da escola é necessário compromisso familiar com o educando em 

todos os aspectos, a formação cidadã com resgate de valores familiar, social, 

politicas publicas acessíveis como estimulo a atuação e permanência no campo”. 

Queiroz (2004, p.103), afirma que: 

 
O grande desafio para a escola da alternância é articular essas relações 
com o saber na integração realidade da escola e realidade do trabalho. Pois 
não se trata apenas de articular os dois espaços, dois lugares diferentes. 
Mas é necessário “colocar em coerência duas relações com o saber num 
projeto de formação”.  E par isso se faz necessário “uma pedagogia do 
saber partilhado” que reconhecendo as diferenças e as contradições às 
torne formadoras. 

 

A escola vem criando espaço para os jovens do campo tornem 

empreendedores dos seus próprios negócios sem que saiam do acampo, a Escola 

pesquisada que tem como metodologia a Pedagogia da Alternância o qual auxilia na 

sustentabilidade do campo, ou seja, que a fala do diretor da escola; “vem cumprindo 

seu papel social, de propiciar aprendizagem, intercambiar conhecimentos despertar 

dos jovens interesses de conhecer e atuar no meio”. Desta forma disponibilizando 

meios didáticos e técnicas que tornam favorável para o processo de sustentabilidade 

no campo e para o campo. 

 

6.2 ANÁLISES DO QUETIONARIO DOS PROFESSORES/MONITORES 
 

Ao se perguntar qual formação que as mesmas tinham as seguintes 

respostas. A P1é formação em técnico em agropecuária, o qual se formou na própria 

instituição que trabalha, e concluinte em Biologia. 

A P2 tem formação em Psicologia e licenciatura pedagogia e pós-graduação 

em Gestão escolar. A P3 tem formação em Licenciatura em pedagogia e 

especialização em Pedagogia da Alternância. 
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Quanto à questão se já lecionou em escolas urbanas e quanto tempo, teve o 

seguinte resultado. Todas responderam que já lecionou em escola urbana,a P1, 

apenas um mês durante o estagio. A P2 lecionou durante um ano e a P3 durante 

cinco anos. 

Ao se pergunta o que levou a trabalhar dentro da perspectiva da Pedagogia 

da Alternância tive as seguintes respostas, “O projeto desenvolvido pela escola, 

onde os alunos e famílias são parceiros”.“A oportunidade de trabalho que surgiu na 

Escola Família Agrícola Itapirema”.“O publico alvo, pois sou fila de agricultor e 

vivencio na pele o preconceito de criança da “roça” estudar na cidade”. 

Por ser um local onde o professor se identifica com a cultura, gosta do meio 

onde e feito à troca de saberes, as vivencias as experiências o trabalho em parceria 

com as famílias e com a comunidade juntamente com os alunos, tem a probabilidade 

de o professor fazer a diferença, desenvolver projetos e planos de aula que faz com 

que os alunos se interagem com o meio, de certa forma essa parceria é uma 

comunidade de aprendizado. 

É por esta razão que Gimonet (1998) considera que uma verdadeira 

alternância não sobrevive sem uma abertura da escola para o mundo exterior, 

orientada pela buscapermanente de incorporar e reconstruir no processo de 

formação dos alunos os conhecimentos historicamente criados e recriados nas lutas 

e vivências das famílias, de suas organizações e seus movimentos. É nesse 

conjunto entre a escola/família e social que encontramos a essência de uma 

alternância integrativa. 

Referente à questão sobre o impacto de sair de uma escola que trabalha 

com uma metodologia pedagógica diferente da Pedagogia da Alternância, dentro da 

metodologia das Escolas Famílias Agrícolas estão a seguir relatada suas respectivas 

respostas. 

Todas as repostas dizem que o impacto é grande, por trabalhar uma 

metodologia diferenciada a P1 diz que “o foco dos alunos, o respeito pelos 

professores, e a metodologia com o instrumento da Pedagogia da Alternância (PA)”, 

deixa visível a aprendizagem do aluno. Já a P2 “O impacto maior e que os 

alternantes são o centro da formação integral”. Ou seja, que o foco dos professores 

dos centros urbanos é cumprir seu horário. O exemplo claro e a resposta do P3, por 

já ter uma experiência dentro da metodologia que a escola urbana trabalha e da PA 

ondeà mesma relata “na verdadea primeira escola que trabalhei foi a EFA, então ir 
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para a cidade trabalhar após ter experiência na EFA, serviu para valorizar ainda 

mais a PA, a partir dos seus instrumentos e possível ir muito mais além do que nas 

outras escolas”. 

Ou seja, que os instrumentos pedagógicos usados na escola pra o processo 

de ensino aprendizado dos alunos tem tido grandes avanços na formação desses 

jovens tanto pelo lado pessoal, uma formação de caráter, responsabilidade, quanto 

profissional, na formação de cidadãos integrados dentro do seio familiar, cultural e 

social. 

Por tanto, é preciso fazer uma junção no sistema educacional, de maneira 

que exista uma construção coletiva e participativa a partir dos objetivos e problemas 

levantados e que os sujeitos envolvidos (professores, pais, educandos, associações 

locais, comunidades rurais, instituições de apoio, os movimentos sociais, os poderes 

públicos locais, estadual e federal) “devem participar ativamente para tornar o 

processo de ensino na alternância integrativo, e viável do ponto de vista 

pedagógico”. Sem a participação desses sujeitos, o processo formativo na 

alternância fica comprometido, principalmente quando a escola não tem clareza da 

finalidade da alternância e também quando não há o acompanhamento pedagógico 

que é necessário para a formação na alternância. Nesse sentido revela a fragilidade 

no ensino das escolas urbanas, a falta de participantes (pais, comunidades) 

integrados na escola, deixando a responsabilidade total para a equipe escolar 

fragmenta uma interação no desenvolvimento na formação dos alunos. 

Na escola pesquisada todos os professores tem formação para monitores 

em Pedagogia da Alternância, alguns têm a formação e especialização em 

alternância, sendo esta, oferecidos pelas UFMG (Universidade federal de Mato 

Grosso) e UNEFAB (União Nacional Escolas Famílias Agrícolas do Brasil), e uma 

professora além te ter todos estes, também tem um curso realizado durante um ano 

no MEPES (movimento educacional promocional do Espirito Santos) e que é 

específico para a formação de monitores das EFAs e das CEFAs. 

A formação em alternância consiste em um conjunto de possibilidades na 

área em atuação (campo) tornando se viável no processo de ensino aprendizado, 

que Clénet e Gérard (1994) destaca a ideia central é de partilha do poder da 

formação, numa dinâmica de complementariedade das diferenças, em que cada ator 

tem o seu lugar, nas condições, funções e poder que lhe são próprios. Dando 
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subsídios alternantes para os professores poder atuar dentro dessa metodologia 

tornando assim um conjunto de conhecimentos sistematizados.  

Neste, apresenta o campo de atuação dos professores dentro da instituição 

pesquisada, o qual demostra que todos atuam como professor/monitor, sendo partes 

como tutores, e orientadores. Assim possibilita o trabalho em grupo e a organização 

do meio escolar. Para Gimonet (2007, p.94): “A alternância pode agir neste sentido 

porque oferece e diversifica os lugares e os espaços para testar, empreender, 

experimentar, manifestar-se, realizar, dar-se bem em alguma coisa. Ela torna 

experiências possíveis tanto no plano familiar quanto profissional ou social”. É meios 

possíveis que torna o lado pessoal/profissional, o lado aluno/professor, dinâmico e 

flexível na formação de saberes. 

Ao se perguntar seu ponto de vista sobre a Pedagogia da Alternância com 

relação à proposta de ensino da cidade, tem se os seguintes resultados. A P1 é “um 

projeto inovador, onde a família e o aluno são motivados para desenvolver sua 

propriedade”. A P2 diz que “Possibilita a formação integral, e que são aulas que 

contextualiza a pratica”. No entanto nenhuma das duas fez relação com a proposta 

que é trabalhada no ensino da cidade. Imbernón (2010) acredita que a instituição 

que educa deve deixar de ser um lugar exclusivo em que se aprende apenas o 

básico e se reproduz o conhecimento dominante, para assumir um lugar que 

precisar ser também uma manifestação de vida em toda sua complexidade. 

Na resposta da P3 ela deixa claro o seguinte “Penso que ninguém é melhor 

do que ninguém, porém o fato de termos uma clientela especifica um processo de 

seleção bem criteriosa, e uma metodologia dota voltada a este contexto, sem duvida 

como resultado tem mais êxito”. 

 

Se numa formação tradicional a condução do processo de 
formação pertence prioritariamente à escola, essa concepção não é mais 
adequada quando se busca uma verdadeira formação em alternância, em 
que a sucessão família-escola deve constituir a base de todo o processo 
educativo. (Silva, acesso dia 19). 

 
Assim, torna se evidente que, as escolas urbanas, têm um principio de 

“limitar apenas as relações no interior da sala”, referente à Pedagogia da 

Alternância, engloba todo o meio escolar, familiar, comunidade, ou seja, todos os 

sujeitos que direta ou indiretamente influencia na formação dos alunos.  
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Gráfico 2 
Desafios da Pedagogia da Alternância  

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Este gráfico demostra os desafios que as escolas que trabalha com a PA 

encontram para garantir uma educação de qualidade e que traga retorno para as 

famílias do campo. Sem duvida a vários desafios, mas a falta de politicas publica 

torna todo o processo difícil, a instituição é sem fins lucrativos e depende de 

convênios do governo. Leite (2010) afirma, falta de políticas públicas de educação 

de qualidade para todos são algumas questões que acompanham a história da 

educação camponesa deste país. Sendo impraticável ao processo de ensino 

aprendizado do aluno. 

Assim Burghgrave (2003 p 24); 
 

Porém, de reconhecimento e de manutenção pelo poder público em todos 
os níveis não pode por em perigo a autonomia dos próprios agricultores 
familiares reunidos na sua Associação, para não correr o risco de enquadrar 
o CEFFA no esquema da escola tradicional, perdendo assim as suas 

características mais originais. 

 
No entanto, a busca por uma educação de qualidade não pode se restringir 

somente no poder publico, visto como os agricultores e filhos têm seus direitos e que 

podem ser autônomos de seus próprios saberes. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

nivel de dificuldades



41 

 

Quanto à concepção da PA referente à sustentabilidade do campo todos os 

professores responderam o seguinte: 

“Quando as escolas foram pensadas em Rondônia, um dos objetivos era a 

fixação do homem no campo, porém percebeu se ao longo do tempo, que os jovens 

podem contribuir com a propriedade familiar, não só ficando no campo. Mesmo 

ocupando outros espaços como: universidade, órgão públicos de assistência 

técnica, outras atividades autônomas como projetistas. O fundamental é “como” se 

ocupa os espaços ao longo dos quatro anos de formação na EFA, o jovens 

vivenciam um processo de aprendizagem, do ensino técnico e médio, através das 

aulas promovem cursos, palestras, visitas de estudo, as informações necessárias 

para reforçar a temática com os alternantes, não esquecendo as tecnologias sociais 

presentes neste processo. Isso tem garantido aos jovens sair com um olhar mais 

voltado para ações a que venha contribuir com o meio ambiente e que também do 

retorno produtivo e econômico gerando condições econômicas para as propriedades 

familiares de se tornarem cada vez mais unidades de produção”. 

Segundo Jesus (2014 p 17) 

 

A função da formação na alternância é contribuir com os alunos na reflexão 
das possibilidades que existem no campo. Outra ação que deve ser 
observada pelas EFAs é o debate das atividades que não sejam apenas 
agrícolas e pecuárias, mas pensar a vocação e o potencial da região, 
levando em conta o fator turístico com base na cultura local, ou seja, a 
escola precisa ajudar na transformação, considerando as novas implicações 
que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, sem perder de vista a proposta 

educacional e a realidade dos educandos. 

 
Com isso, a instituição presa pela permanência do aluno no campo, mas que 

a mesma oferece suportes técnicos que possam atuar em diferentes meios 

profissionais sem que a deixa o campo, assim, a Pedagogia da Alternância dão 

diferentes possibilidades para a atuação dos jovens do campo. 

 

6.3 ANÁLISESDO QUETIONÁRIO DOS ALUNOS 
 

Os alunos sujeitos desta pesquisa foram vinte e três, os quais estão 

identificados como: Na (o “n” se refere ao numeral que será identificado)da turma do 

4º ano do ensino médio e técnico de uma Escola Família Agrícola do estado de 

Rondônia.A seguir,abordaremos especificamente, os dados obtidos com a pesquisa 

junto aos alunos. 
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Gráfico 3 
Motivação para Estudar na EFA 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

O gráfico apresenta as principais motivações para estudar na EFA, tendo em 

vista que 54% dos alunos que responderam o questionário, todos vão por ser um 

curso técnico o qual se qualifica em agropecuária, tornando-se viável a permanência 

no campo. 

Podemos analisar que esse ensino busca jovens que vivem no campo, 

possibilitando um ensino de qualidade, sendo do campo e para o campo, não 

deixando de frisar que hoje na sociedade que vivemos, podemos trabalhar, estudar, 

sermos bom empreendedores, sem deixar de sair do campo, assim como as 

tecnologias estão avançando de tal forma que o agricultor não deixa de estar 

informado dos avanços da sociedade. 

 

De início voltado para o futuro preparando jovens cidadãos. Isto porque ela 
associa o conjunto dos parceiros de todas as gerações sem distinção de 
origem e nem de classe social para partilhar a responsabilidade da 
educação e a promoção dos jovens e dos adultos (TANTON, 1999, p. 101). 

 

Além de que essa metodologia proporciona uma vivencia com a sociedade, 

e principalmente, o contato direto com a família, o qual é o “alicerce” para uma 
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formação de qualidade.Que a parceria entre escola e famíliapromove aprendizado 

formando-os cidadãos e preparando com técnica para o futuro. 

 

Gráfico 4 
Permanência No Campo 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

De acordo com o demonstrativo do gráfico, nota-se a efetividade da 

formação em alternância para os jovens do campo, assim também todos pretendem 

especializar e fazer uma formação acadêmica, tornando possível a assistência e a 

permanência no campo. Para que obtenhamsuportes técnicos mais específicos,à 

escola tem uma parceria dos pais e convênios com a prefeitura para o 

desenvolvimento de suas atividades, também com vários órgãos como EMATER, 

CEPLAC, IDARON e outras os quais dão suportes teórico e técnico através de 

cursos na área, dentre outras atividades pedagógicas que os torna preparados para 

permanecer no campo. 

Gimonet (2007, p.70) afirma que: 

 

A formação alternada supõe “dois programas” de formação: o da vida e o da 
escola. O primeiro oferece conteúdos informais e experienciais, e o segundo 
conteúdos formais e acadêmicos. Cada um desses “programas” possui sua 
própria lógica.  
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Essa formação da vida é descrita por muitos dos alunos, “uma formação de 

caráter de responsabilidade ética e compromisso com a profissão a ser seguida”, 

principalmente no comprometimento da gestão da propriedade da família. 

 
Gráfico 5 

Visão para a Pedagogia da Alternância 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

O gráfico apresenta a visão dos alunos com relação à Pedagogia da 

Alternância, assim, pontuo algumas fala de alunos que nos esclarece a importância 

desta metodologia em alternância. “A1 é uma maneira educativa que possibilita a 

aproximação do meio familiar com a escola, isso têm gerado resultados bons”.  

Que Jesus (2014, p 13) relata; 

 

O processo formativo se articula por meio da alternância. Constituída por 
diferentes atores que se organizam por meio de uma Associação, incluindo 
pais, famílias, profissionais e instituições. As EFAs são centros de formação 
coletiva e de animação comunitária que possibilitam as condições para a 
formação permanente dos trabalhadores camponeses, provocando uma 
tomada de consciência sobre os problemas da sua realidade. 

 

Com tudo, a pesquisa realizada nos leva a pensar a importância da parceria 

escola/família, escola/comunidade, no processo de formação dos jovens do campo, 

os quais relatam nas respostas que esse “método de ensino nos deixa livre para 
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aplicar as técnicas aprendidas dentro da nossa propriedade, de forma que 

aperfeiçoamos e desenvolvemos na comunidade, tornando assim um meio produtivo 

e sustentável para as famílias do campo”. 

 

Gráfico 6 
Formação e Sustentabilidade 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Demostrando acima, o presente gráfico enfatiza a maneira em que a escola 

trabalha para assegurar a formação e a sustentabilidade no campo, que com o 

levantamento de dados obteve os seguintes resultados. 

Cerca de 50% das respostas. a escola desenvolve técnicas articulando 

teoria e praticas como diz a fala do A4 “que a escola proporciona o aprimoramento 

do conhecimento técnico e estar em busca do novo”, “o A19 assegura a formação 

mostrando que a vida no campo, dela tudo cria e se transforma, contando com as 

técnicas que a mesma oferta”. 

Baseando nos dados o órgão Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), trata 

as; 
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Não podem ser compreendidos de forma separada, mas sim distintos no 
que diz respeito ao espaço, tempo, processos e produtos [...]. Estão 
intrinsecamente ligados à forma de morar, trabalhar e viver no campo. 
Falam-nos de limites e possibilidades para organização da educação 
escolar, mas muito mais do que isto, anunciam outra forma de fazer a 
escola, de avaliar, de relação com os conteúdos, das ferramentas de 
aprendizagem, da relação entre quem ensina e quem aprende. (Brasil. 
MDA, Pronera, 2006, p. 1) 

 
Possível ter no campo uma valorização quanto à sustentabilidade e 

garantindo aos jovens formadores seu alto sustento, sendo grande ou pequeno 

agricultor, interligandoas possibilidades transformadoras diante do demonstrativo do 

gráfico. 

 

Gráfico 7 
Posicionamento com a Pedagogia da Alternância 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 

 

Aqui apresenta os indicativos apontados pelos alunos sobre o método de 

ensino a Pedagogia da Alternância, sendo que 85% dos entrevistados 

pontuamdados positivos para esta proposta de ensino, tornando-a viável para as 

famílias que residi na zona rural (campo). Um dos principais pontos positivos dentro 

da Pedagogia da Alternância relatado pela A2 “por visar uma educação no campo”, 

outra trás “assimilação de escola, família e juventude como principal enfoque”.Neste 

sentido o A20 diz “a Pedagogia da Alternância é de suma importância para nos filhos 

de agricultores, por ser um curso em verdadeira alternância onde o aluno fica um 

período na escola, vivenciando e aprendendo as práticas embasadas na teoria, e o 
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período em casa, onde além de ajudar a família nos serviços na roça e no campo, 

aplicamos ás técnica que aprendemos, tornando eficaz e dando um alto valor nos 

produtos da agricultura, e no rebanho”assim obtendo uma aprendizagem 

significativa precisa da sinergia entre a teoria e a prática, entre família e escola, pois 

as famílias dos alunos na EFA dão autonomia pra seu filho aplicar a prática dando 

comprometimento e ação do sujeito, como diz FREIRE (1983:13) “O conhecimento 

exige presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 

transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica invenção 

e reinvenção”. O que o gráfico apresenta a grande aceitação da proposta de 

Pedagogia da Alternância no meio rural. 

Por tanto, referente à negatividade relatao A23a “falta de apoio 

governamental”, já A21diz ser“pouco tempo para muito conteúdo, tornando difícil”. 

No entanto, as respostas dadas não as tornam comparáveis e prejudiciais ao 

método de ensino da Pedagogia da Alternância, no sentido vão sendo aprimorado 

de acordo com os avanços do meio como relata Warschauer (2001: p.345). “mesmo 

se não temos o controle de todos os acontecimentos que fazem uma existência, nós 

podemos nos instruir como ator-autor do sentido e das lições que tiramos de nossas 

experiências”.  

Gráfico 8 
Perspectivas para o Futuro 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
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O demonstrativo a cima aponta as perspectivas em relação à formação, de 

acordo com o questionário aplicado, que a grande maioria segue a sequência do 

gráfico, sendo que indo para a cidade atrás de uma formação superior, não querem 

deixar o campo, assim dando suportes técnicos as famílias. E por meio do curso 

técnico e o curso superior,obterem um bom emprego, ser um profissional 

diferenciado, os quais podem atuar nas diversas áreas que são oferecidas nos órgão 

do governo, podendo também implantar o PPJ (projeto profissional dos jovens), esse 

trabalho e desenvolvido como requisito avaliativo do curso técnico em agropecuária, 

sendo um bom empreendedor atuando na própria propriedade. 

Queiroz (2004, p.96) argumenta que: 

 

O primeiro componente é o alternante, na medida em que a 
Pedagogia da Alternância requer que esta pessoa em formação tenha 
condições e capacidades de se assumir como sujeito de sua própria 
formação, pois a inserção no processo de formação por alternância significa 
que “um ator sócio-profissional entra em formação permanente”. E nesse 
processo de formação permanente, existem várias estratégias em ação: a 
personalista, ou seja, a centralidade experiencial; a produção de saberes e 
a autonomização. 

 

A formação na alternância exige compromisso e maturidade, tanto por parte 

dosalternantescomo pelos monitores que são os formadores. Pois a dinâmica desse 

sistema educativo necessita da participação, envolvimento desses atores. Sem o 

envolvimento das famílias, das associações e instituições e das parcerias, 

inviabiliza-se a metodologia do processo. Essa concepção de educação rompe com 

a lógica do modelo tradicional escolar, visto que nela o educando torna-se o sujeito 

da sua própria formação. 

Paulo Freire, que diz:  

 

Se o tempo da escola é um tempo de enfado em que educador e educadora 
e educandos vivem os segundos, os minutos, os quartos de hora à espera 
que a monotonia termine a fim de que partam risonhos para a vida lá fora, a 

tristeza da escola termina por deteriorar a alegria de viver. (1983). 
 
Os futuros empreenderes, autores do seu próprio futuro, com dedicação em 

um trabalho dentro do meio de formação significaria a “alegria de viver” não só do 

próprio aluno que terá bom sucesso em sua propriedade, mas também da 

comunidade ao se adquirir técnicas através da assistência desse aluno. 
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6.4 ANÁLISESDO QUETIONARIO DOS PAIS(A). 
 

         O questionário foi aplicado a dois paisde alunos, que estão concluindo o curso, 

os quais serão apresentados por PS1, PS2, tornando se possíveis o entendimento 

das respostas dadas por eles. 

Quando perguntado aos pais sobre a escolaridade, a PS1 tem um curso 

superior, PS2 tem o ensino médio completo e um curso técnico em contabilidade. No 

entanto, as duas estudaram um período em escolas Urbanas e outro em escolas 

rurais. 

Ao questiona-las sobre o que entendem a respeitoda Pedagogia da 

Alternância, temos a seguintes respostas. “PS1 entendo um pouco, acredito muito 

na proposta da escola é preciso ser parceiro da escola no que ela solicita”, já a PS2 

diz; “que é um método de ensino voltado para a educação do campo”.  

Quanto à participação na formação de seus filhos, os pais relatam que é 

“bem comprometida e atenta a todas as atividades propostas pela escola e 

caminhando sempre interligada família e escola”. 

Araújo (2007, p.63):  

 

Em relação à Pedagogia da Alternância, ficou evidenciada a valorização 
que lhe é atribuída, o qual permite aos jovens que moram no campo 
combinar a formação escolar com as atividades desenvolvidas na 
propriedade familiar, sem se desligarem da família e da cultura do campo. A 
alternância entre o meio escolar assegura ao estudante a formação teórica 
e prática, o fazer e o pensar, ação-reflexão-ação. 

 

Referente suas perspectivas,quanto à formação dos seus filhos, PS1 

“espera que essa formação osdeixe preparados para assumirem seus papéis na 

sociedade de forma critica, pois aqui forma- se o aluno para a vida, e o mercado de 

trabalho”. A PS2 reflete dizendo, que as filhas possam estar desenvolvendo a 

assistência rural em beneficio da comunidade, pois o campo e carente de 

profissionais que atenda e valorize o produtor com suas necessidades. 

Nessa perspectiva de vida, que os pais esperam dos filhos no processo que 

parte das situações vividas Freire (1999) expressa que “A leitura do mundo precede 

a leitura das palavras”; é a leitura da realidade de vida que vai permitir o acesso a 

formação integral tanto intelectual/profissional quanto pessoal.   

Contudo,com essa formação esperamos que (PS1) “nossos filhos continuem 

no campo desde que, consigam oportunidade para desenvolver toda a formação 
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adquirida na instituição de ensino”. PS2 diz“por que esse e o desejo dela também se 

formarem e cuidarem da nossa propriedade”. Com isso “eles podem contribuir para 

o” desenvolvimento do campo, porque atuam na formação teórica e prática dos 

educandos, respeitando a sua cultura e seu meio, de forma que eles tenham 

conhecimentos técnicos e filosóficos que os favoreçam desenvolver a comunidade, 

bem como a si mesmos.(PACHECO e GRABOWSKIp 4, 2012). 

Ao seu pergunta se a EFA auxilia as famílias a garantir a sustentabilidade do 

campo, temos as seguintes respostas; PS1 “Sim, através do PPJ (projeto 

profissional dos jovens), onde o educando implanta na propriedade e dali pode tirar 

o sustento da família”. De acordo com Santos e Pinheiro (2005, p.41):  

 

Numa visão empreendedora, o Projeto Profissional do Jovem, também 
chamado de “Projeto de Inserção Profissional”, “projeto de Vida” “projeto 
pessoal” é o resultado de uma análise minuciosa da situação histórico 
familiar da infraestrutura para a produção agropecuária, do planejamento 
produtivo, das condições ambientais e climáticas, das políticas públicas, da 
realidade do comércio e do mercado consumidor, dos aspectos artísticos 
culturais, entre outros, que caracterizam a realidade do estudante, no 
âmbito familiar, do seu município e de sua região que, aliados aos 
conhecimentos proporcionados pela realidade de cada propriedade, levando 
em conta todos os aspectos desde econômico, social, técnico, proposta 
metodológica do CEFA, a aptidão do jovem, a motivação e planejamento, 
constituem sua proposta de inserção profissional. 

 
Assim, essa gestão não e só referente à estabilidade econômica, mas 

também,a sustentabilidade social, ambiental e cultural da propriedade, mantendo 

assim um vínculo de compartilhamento dos saberes adquiridos, que fazem desses 

jovens profissionais comprometido com sua área de atuação. 

A seguinte resposta afirma ainda mais o proposito da escola diante das 

famílias que no campo vivem e do campo sobrevivem dizendo (PS2)“Sim, a mesma 

possui uma ferramenta que visa à sustentabilidade do campo permitindo que seus 

educadores possam desenvolver projetos que visam à melhoria da qualidade de 

vida de suas famílias e comunidade”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho traz um olhar aprofundado sobre a Pedagogia da 

Alternância, em que a mesma utiliza como proposta pedagógica e 

metodológicaações, que sejam refletidas no grupo familiar, escolar e comunitário, 

facilitando a compreensão sobre a ação e tendo o diálogo como instrumento de 

participação. 

Subtendendo que essa proposta constitui em uma organização de ensino 

voltada à realidade dos jovens e adultos, trabalhadores que têm o campo como 

espaço de vida, trabalho e produção cultural. 

Dessa forma com a pesquisa podemos perceber que a Pedagogia da 

AlternâncianoBrasilenoEstadode Rondônia,apesardesuaimportância, ainda precisa 

ser divulgada paraque haja umamelhorcompreensãodassuasaçõespedagógicase, 

ajudaras comunidades rurais na efetivação das práticas de ensino para que,os filhos 

dos agricultores possam ter um aparato de técnicas, podendo assim evoluir sem que 

possam sair do campo. 

Hoje, essa proposta vem evoluindo no nosso estado com o surgimento de 

novas escolas em vários municípios, podendo assim atingir toda nossa população 

agrícola, favorecendo a permanência no campo. Com isso, a EFA preparar os 

alunos para atuarem nas mudanças das comunidades rurais. Sendo que, esta 

atuação necessita do aparo dos professores, que se comprometam para se ter uma 

formação que seja especifica para essa população eque,mesmo com toda 

dedicaçãoencontrammuitasdificuldadesnapráticadoensinoda Pedagogia da 

Alternância.Mas ao mesmo tempo, fortalecer a parceria com a associação dos pais 

parase puder ter uma educação profissional de técnico em agropecuária de 

qualidade. Dentre essas, a Alternância tem relevância significativa pelo 

fatode,dialogarcomosdiferentesatoresenvolvidos:escolas(professores),pais,alunos, 

comunidades e instituições de apoio que ajudam na realização do projeto. 

Segundo a pesquisa, o grande desafio que a Pedagogia da Alternância 

encontra para garantir a sustentabilidade do campo e a formação dos jovens 

agricultores, é a dificuldade econômica que tem implicado direto na prática formativa 

da alternância.  A superação desses problemas está na capacidade de aprofundar a 

reflexão, para encontrar alternativas e lutar, por políticas públicas que venham 
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contribuir para a efetivação e consolidação dessa proposta de ensino que é de suma 

relevância para os camponeses e a sua permanência na terra. 

Nesse sentido, a escola têm desafios importantes para serem analisados e 

refletidos no que se refere à sustentabilidade econômica e pedagógica das EFAs.  

Dos diversos problemas que foram constatados no decorrer da pesquisa, considera-

se que o de maior impacto é no que diz respeito à educação profissional, pois sem 

esse aparato econômico fica inviável a qualificação desses jovens devido à falta de 

apoio dos profissionais técnicos qualificadospara o ensino aprendizado dos mesmos, 

como engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, e outros que qualifica. 

Com tudo, torna se viável aos jovens do campo o ensino dentro da 

metodologia da Pedagogia da Alternância, por demostrar que mesmo com todas as 

dificuldades tem complexidade de aprendizagem dentro do contexto onde se vive, e 

que dele como diz a fala do aluno “tudo se planta e tudo se colhe” torna-se 

sustentável, e que no campo podemos ter uma educação de qualidade.  

Essa proposta tem muita pertinência, por ser um trabalho desenvolvido no 

campo e para o campo, pois em nosso estado a uma carência muito grande de uma 

Educação Rural, o qual por motivos de faltas de professores, muitas escolas polos 

estão sendo desativadas, fazendo com que os alunos vão para a cidade. No 

entanto, a EFA proporciona uma educação de qualidade, voltada para a realidade do 

aluno, sem que deixe o campo. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAPARA AS PROFESSORAS 

 

1) Qual sua formação acadêmica?  
 

2) Já lecionou em escolas urbanas? Quanto tempo? 
 

3) O que o levou a trabalhar dentro da perspectiva da Pedagogia da Alternância? 

 

4) Qual foi o impacto de sair de uma escola que trabalha com pedagogia 
construtivista para a Pedagogia da Alternância? 

 

5) Você fez algum curso de formação especifica para trabalhar na EFA?  
 

6) Qual é o seu papel atuando na Pedagogia da Alternância? 
 

7) Qual o seu olhar para essa proposta de ensino em relação aos alunos do 
campo? 

 

8) No seu ponto de vista quais são os desafiosque a Pedagogia da Alternância 

encontra para assegurar a formação do jovem do campo? 

 

9) Qual a sua concepção da Pedagogia da Alternância referente à sustentabilidade 

do campo. 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O DIRETOR (A) 

 

 

2) Qual a sua formação Acadêmica? 

 

3) Quanto tempo de atuação como diretor (A)? 

 

4) O que levou a trabalhar dentro da perspectiva da Pedagogia da Alternância? 

 

5) Qual sua Concepção referente à Pedagogia da Alternância? 

 

6) Quais os maiores desafios encontrados na EFA por ser da perspectiva de 

alternância?  

 

7) Quais são os desafios que Pedagogia da Alternância encontra para assegurar 

a formação do jovem do campo? 

 

8) De que maneira a Pedagogia da Alternância juntamente com a escola EFA, 

auxilia da sustentabilidade do campo? 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PAIS 

 

1) O senhor (a) estudou? Até que série (ano)? 

 

2) Que modelo de escola? Rural ou urbano? 

 

3) O que senhor (a) compreende da EFA? 

 

4) Como pai, qual sua participação na formação do seu filho (a)? 

 

5) Qual sua perspectiva referente à formação do seu filho (a) na EFA? 

 

6) Você espera que com essa formação seu filho (a) continue no campo? 

 

7) A EFA auxilia as famílias a garantir a sustentabilidade do campo? Que 

maneira? 
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APÊNDICE D 

 

: QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - CAMPUS DE PORTO 
VELHO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Prezados alunos, sendo acadêmica do curso de Pedagogia da UNIR e 

elaborando uma monografia sobre Pedagogia da Alternância e os desafios da 

formação para assegurar a sustentabilidade do campo. 

Venho solicitar vossa contribuição, respondendo as questões abaixo. Desde 

já agradeço a sua colaboração ao responder o presente questionário. 

Acadêmica: Vanglecia o. Silva 

Porto Velho, 12 junho de 2015. 

Nome completo: 

___________________________________________________________________

_______________________________________. Idade: ________. Sexo (  ) Masc.  

(  ) Fem. Estado civil: _____________________. 

1) O que levou você a estudar na EFA? 

 

2) De acordo com sua formação, pretende dar continuidade e permanecer no 

campo? 

 

3) A escola família agrícola apoio a formação para sua permanecia no campo? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

4) Qual sua visão em relação à Pedagogia da Alternância? 

 

5) De que maneira a escola trabalha para assegurar a formação e a 

sustentabilidade no campo? 

6) Quais os pontos positivos e negativos da formação pela Pedagogia da 

Alternância? 

 

7) Quais suas perspectivas em relação a essa formação? 
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