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Memória da esperança 
 

Na fogueira do que faço 
por amor me queimo inteiro. 

Mas simultâneo renasço 
para ser barro do sonho 
e artesão do que serei. 

Do tempo que me devora 
me nasce a fome de ser. 

Minha força vem da frágil 
flor ferida que se entreabre 

resgatada pelo orvalho 
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Qual a flama que darei 
para acender o caminho 

da criança que vai chegar? 
Não sei. Mas sei que já dança,  

canção de luz e sombra, 
Na memória da esperança. 

 

(Thiago de Mello) 
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RESUMO 

Essa dissertação consiste no estudo da Pedagogia da Alternância enquanto método 
pedagógico incorporado nos princípios da Educação do Campo e sua contribuição na 
difusão de práticas agrícolas de base ecológica, por meio da experiência da Escola Família 
Agrícola de Ladeirinhas - EFAL, localizada no município de Japoatã, estado de Sergipe. A 
EFAL atua na formação de jovens, filhos de camponeses, em diferentes tempos e espaços: 
meio socioprofissional (família, comunidade e trabalho) e meio escolar em regime de 
internato, na modalidade de educação profissional técnica de nível médio em agropecuária. 
Por meio de uma abordagem qualitativa, utilizamos elementos da etnografia ancorados na 
fenomenologia hermenêutica como uma forma de interpretar as experiências cotidianas 
observadas. Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso. Os dados foram coletados por 
meio de diversos instrumentos, como observações das aulas e experiências práticas, análise 
documental, anotações em diário de campo, entrevistas semiestruturadas com os estudantes, 
monitores e famílias envolvidas e registro fotográfico. A EFAL faz parte de redes regionais 
e nacionais que articulam os diferentes Centros Familiares de Formação por Alternância e 
que buscam, através da alternância, proporcionar e valorizar o domínio de saberes e se 
constitui como uma alternativa educacional para o campo. Ao analisar o uso da Pedagogia 
da Alternância na difusão de princípios e práticas sustentáveis, compreendemos que o 
método, adaptado as diferentes realidades no campo, possibilita a formação integral do 
sujeito. Imersos em territórios marcados pela desigualdade, intensificada pelo agronegócio e 
atingidos pelas políticas de incentivo ao uso das tecnologias insustentáveis advindas de 
pacotes da revolução verde, as EFAs munem-se de princípios e instrumentos que buscam 
reforçar o diálogo entre o mundo da escola e o mundo da vida, entre a teoria e prática. A 
articulação dos dados coletados e suas análises nos permitiram levantar reflexões críticas 
sobre os tempos escolares, familiares, de trabalhos com a terra e cotidianos, e nos mostraram 
que apesar das dificuldades na formação de monitores e gestores para esse método 
pedagógico diferenciado e do financiamento autônomo, existe uma grande capacidade de se 
tornar um método educativo de formação integral, respaldado no resgate dos conhecimentos 
tradicionais camponeses. A articulação desses conhecimentos com os aprendidos na EFAL 
possibilitam proporcionar aos sujeitos do campo a capacidade de refletir e agir para o 
desenvolvimento rural sustentável.  
 

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância; Educação do Campo; Agroecologia. 



ABSTRACT 

This thesis consists of a study on the Pedagogy of Alternation as a pedagogical method 
incorporated to the principles of Field Education, and its contribution to the spreading of 
ecological agriculture practices, through what was experienced at Escola Família Agrícola de 
Ladeirinhas (EFAL), located in the town of Japoatã, state of Sergipe, Brazil.  EFAL is 
engaged in the education of young children of rural workers, in different times and places: in 
social-occupational aspects (family, community, and work) and in educational aspects 
(students go to boarding schools and have technical education for professional development in 
farming). By means of a qualitative approach, elements of ethnography grounded in 
hermeneutical phenomenology were used as a way to interpret the day-to-day experiences 
observed. This research was categorized as a case study. Data were collected by means of 
various instruments, such as the observation of classes and practical activities, document 
analysis, field journal entries, photographic record, and semi-structured interviews with 
students, school monitors, and the families involved. EFAL is part of regional and national 
networks which articulate the different Family Centers of Education by Alternation and aim at 
providing and enhancing the mastering of the required knowledge through alternation, and 
makes up an educational alternative in rural areas. While analyzing the use of the Pedagogy of 
Alternation in the dissemination of sustainable principles and practices, it became understood 
that such method, adapted to the various realities of rural areas, enables individuals to have an 
integral education. Immersed in territories of inequity intensified by the agribusiness, and 
affected by policies which encourage the use of unsustainable technology resulting from 
green revolution packages, EFAs make use of principles and instruments that attempt to 
reinforce the dialogue between the school world and the life world, between theory and 
practice. The articulation of the data collected and their analysis made way for critical 
reflections on the times of school, family, the working of the land, and daily routines, and 
showed that despite the difficulties in the preparation of monitors and administrators for this 
differentiated pedagogical method, as well as the necessity of self-financing, there is great 
potential for it to become a method of integral education, based on the restoring of traditional 
rural worker knowledge. The articulation between such knowledge and that acquired at EFAL 
makes it possible for rural citizens to think and act towards sustainable rural development. 

 

Word-key: Pedagogy of Alternation; Field Education; Agroecology. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Que a importância de uma coisa não se mede com 
fita métrica nem com balanças nem barômetros 
etc. Que a importância de uma coisa há que ser 
medida pelo encantamento que a coisa produza em 
nós” (Manoel de Barros) 

 

Ao apresentar as imagens construídas em um mosaico1 que introduz essa escrita 

intencionamos demostrar as diversas singularidades capturadas durante as atividades no 

campo empírico. Para tanto, convido-os à leitura criteriosa dessa dissertação para 

compreender como se deram alguns processos históricos de criação das Escolas Famílias 

Agrícolas, a inserção destas no movimento de Educação do Campo nacional, e as 

possibilidades de difusão de práticas agrícolas de base ecológicas. 

Enxergar a natureza, os ciclos naturais e a necessidade de relacionar as dinâmicas 

naturais às sociais são uma necessidade emergente da atualidade. Porém, essas questões 

somente tomam uma dimensão valorativa se conseguem provocar algum encantamento em 

nós mesmos, como afirma o poeta. Desde a graduação em ciências biológicas licenciatura, 

trabalhar com os processos agrícolas, da terra, associados às práticas sustentáveis como 

agroecologia, foi decisivo para me posicionar diante do cenário atual e para delimitar um 

campo de atuação profissional. Campo esse que se situa no debate sobre a possibilidade da 

Educação do Campo, como uma política transformadora, que aliada ao debate ambiental 

constitui-se em um instrumento de enfrentamento às políticas impostas ao campo. É dessa 

reflexão que emerge a iniciativa de ampliar e aprofundar esse debate, começando pelas 

Escolas Família Agrícola (EFAs), objeto de estudo dessa pesquisa. 

As EFAs foram as primeiras instituições a trabalhar com a pedagogia da alternância, 

tornando-se uma referência das experiências em alternância no Brasil. Inspiradas nas 

experiências francesas e principalmente italianas, as primeiras EFAs surgiram no sul do 

estado do Espírito Santo com auxílio direto da igreja católica por meio das missões religiosas 

e educativas no campo, que tinham como propósito principal a construção de escolas 

                                                 
1 Os mosaicos de fotografias estão presentes na introdução, primeiro, segundo e terceiro capítulo. Somente na 
introdução as fotografias foram realizadas sob nossos olhares. Todas as outras são autorias dos estudantes que se 
interessaram em participar desse estudo. As imagens foram cedidas pelos estudantes durante as ações práticas 
desenvolvidas na pesquisa, em que se encontram sob nossa responsabilidade acadêmica.  
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adaptadas ao contexto social, econômico e ambiental, garantindo a formação integral e 

profissional dos jovens do campo.  

No âmbito das Escolas Família Agrícola, estudos interdisciplinares que auxiliem no 

desenvolvimento de comunidades rurais de forma sustentável são muito relevantes, se 

compreendermos o papel da educação como uma formação para a transformação social, 

ambiental e econômico, como processo que partam das experiências dos próprios sujeitos da 

agricultura familiar. Sujeitos que constroem seus territórios imersos em diversidades e 

contradições presentes no campo brasileiro. 

Do ponto de vista do campo educacional das comunidades rurais, é necessária a 

compreensão de algumas problemáticas que não estão dissociadas das questões ambientais 

globais e interferem diretamente na educação local. Os modelos de desenvolvimento impostos 

durante décadas às comunidades tradicionais2 propõem uma melhoria na qualidade de vida e a 

inserção em um mercado promissor. Uma das práticas desenvolvimentistas mais difundidas 

no campo é a agricultura industrial3, onde já se nota o impacto ambiental e social de 

determinadas práticas agrícolas que foram trazidas mediante uma extensão rural desprovida 

de ética ambiental e compromisso com o desenvolvimento socioambiental. 

Práticas difundidas4 por meio das instituições de extensão técnica rural no Brasil como 

solucionadoras dos problemas agrícolas tornaram-se presentes no ideário comum popular e 

com elas, vieram a resistência ao resgate dos cultivos tradicionais e comunitários, em que não 

havia a utilização de insumos químicos para a otimização da produção e havia ainda a 

coletivização de sementes e experiências. O modelo contemporâneo de produção de alimentos 

                                                 
2 Apesar das divergências teóricas acerca da classificação das comunidades tradicionais, neste estudo entende-se 
por comunidades tradicionais as populações que vivem em estreita relação com o meio natural, e que dependem 
dos seus recursos para a sobrevivência e reprodução cultural. Essa terminologia englobam os indígenas, 
quilombolas, seringueiros, caiçaras, agroextrativistas, agricultores familiares, dentre outros. 
3 O termo agricultura industrial, também chamada de agricultura convencional ou moderna, foi empregado a 
partir da difusão de técnicas agrícolas após a II Guerra Mundial, período considerado de modernização da 
agricultura. No Brasil, esse processo de modernização deu-se a partir da instauração do processo de ditadura 
militar, em 1964 e acompanhou o movimento de difusão da Revolução Verde pelo mundo. Altieri (2012) utiliza 
esse termo ao trata-la como um ecossistema artificial que exige constante e direta intervenção humana, que se dá 
mediante a utilização de insumos agroquímicos, produzidos por uma indústria especializada e que gera 
constantemente danos ambientais e sociais, ou seja, neste caso há uma grande dependência da agricultura ao 
setor industrial. 
4 As práticas agrícolas difundidas faziam parte de um pacote tecnológico desenvolvido pelo movimento de 
modernização agrícola e compreendia variedades de cultivares melhoradas geneticamente, fertilizantes químicos, 
irrigação de alto custo econômico e ambiental, agrotóxicos para diferentes patologias, dentre outras (ALTIERI, 
2012).  
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em grande escala sofre diversas críticas dos movimentos ambientalistas5 que comportam uma 

gama de questões, tais como ambientais, sociais, políticas, econômicas e éticas. Este modelo, 

ao longo de sua história, sofreu e ainda sofre várias transformações.  

Durante esse processo dialético, a educação contribuiu, e ainda contribui na 

transformação do campo brasileiro. Assim, a proposta de modernização do campo brasileiro 

esteve acompanhada de um projeto educacional, denominado por Caliari, Alencar e Amâncio 

(2005) de “educação deformadora”. Nessa proposta se observa a perda da autonomia 

individual a partir da fragmentação da realidade por parte dos conteúdos estabelecidos pelos 

currículos mínimos nacionais. Conteúdos estes que insistem em valorizar apenas aspectos 

voltados ao mercado. Essa educação formal provoca um impacto negativo junto às 

comunidades tradicionais, quando impõe valores e costumes de outras realidades. Neste 

contexto de transformações no cotidiano rural, observa-se a presença de movimentos que 

resistem à educação deformadora e propõem um projeto de Educação que seja do Campo e no 

Campo, como é a proposta da Educação do Campo.  

Portanto, esse estudo considera os princípios da Educação do Campo com vista a 

discutir a Pedagogia da Alternância como uma prática capaz de preparar os sujeitos para uma 

participação mais efetiva na comunidade, promovendo o debate de questões ambientais 

relacionadas ao meio rural e construindo efetivamente alternativas para o desenvolvimento 

rural. 

É na Pedagogia da Alternância que se propõe que se una o saber prático obtido junto à 

família e a teoria obtida na escola, ou seja, articula teoria e prática em uma práxis. Esse 

método, assim como a Educação do Campo, constitui-se em uma expressão polissêmica, ou 

seja, possui elementos em comum, como a articulação entre os tempos de estudo e de 

trabalho, porém pode se diferenciar na forma como essas atividades são realizadas, de acordo 

com os sujeitos que a pensam e a experenciam, com as regiões que são desenvolvidas, e 

principalmente de acordo com as concepções teóricas que fundamentam suas práticas. Sendo 

                                                 
5 Os movimentos ambientalistas de oposição ao padrão tecnológico intensificaram as críticas durante a década de 
1970 e 80, que de acordo com Luzzi (2007) em sua tese de doutorado, essas críticas fizeram despertar na 
população o interesse pelas questões ambientais decorrentes dessa modernização da agricultura. Os movimentos 
ambientalistas atuais mais significativos, que debatem em específico as questões da agricultura e seus impactos, 
não só no Brasil, mas também de atuação internacional são em grande parte descendentes dos movimentos de 
agricultura alternativa iniciados nas décadas passadas. Hoje, podemos considerar que os movimentos 
ambientalistas que debatem os impactos da agricultura estão dispersos nos movimentos sociais e populares, 
como as ligas camponesas, dentro das instituições públicas e em ONGs, e incorporam outras pautas como a 
Reforma Agrária, capitalismo, relações de poder, dentre outras. 
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assim “[...] pode-se afirmar que a pedagogia da alternância tem o trabalho como princípio 

educativo de uma formação humana integral, que articula dialeticamente o trabalho produtivo 

ao ensino formal” (RIBEIRO, 2010, p. 293). 

Desta forma, esta pedagogia pode auxiliar na compreensão do que ocorre no cotidiano, 

na família e na escola, oportunizando aos sujeitos refletirem sobre o seu meio e elaborarem 

seus marcos de referência (CALIARI; ALENCAR; AMÂNCIO, 2005). Para esses autores, o 

impacto da Pedagogia da Alternância das diferentes instituições que a trabalham foi 

observado nas unidades de produção agrícola dos sujeitos envolvidos, e de uma forma geral, 

encontram-se experiências exitosas que promovem o desenvolvimento rural, social e local. 

Contudo, também há de se observar a propagação de valores sociais includentes e 

emancipatórios de uma cultura com o histórico de rejeição do saberes e desvalorização da 

riqueza do meio rural. Além de emancipar os sujeitos, a Educação do Campo e a Pedagogia 

da Alternância deve ser um instrumento indispensável ao desenvolvimento local.  

É nesse sentido que surgem as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), que utilizam o 

regime de alternância para promover o desenvolvimento rural sustentável, concebendo a 

educação como um dos meios para esse desenvolvimento. Valadão e Siena (2010) afirmam 

que as EFAs fazem parte de um movimento de centros educativos rurais que trabalham com a 

Pedagogia da Alternância, com uma estrutura de formação de responsabilidade dos próprios 

pais e organizações sociais locais. 

Inicialmente propusemo-nos a observar alguns conceitos escolares relacionados ao 

meio ambiente e à sustentabilidade rural enquanto aplicabilidade nas comunidades que a 

cercam. Porém, a partir de estudos e discussões ampliamos a perspectiva e passamos a 

acompanhar a dinâmica escolar como um todo, sejam em aulas teóricas, atividades práticas, 

reuniões pedagógicas ou sermões escolares, para compreender como se apresentam os 

processos de socialização e aprendizagens difundidas. A pesquisa de campo iniciou-se no 

segundo semestre de 2011, com o reconhecimento da área, aproximação com a EFAL e coleta 

de dados em fontes secundárias como histórico da instituição e conhecimento de professores e 

alunos. A aplicação dos instrumentos (os quais detalharemos posteriormente) ocorreu ao 

longo do primeiro semestre de 2012. Essa pesquisa surgiu da carência de estudos voltados não 

só às questões educacionais do campo, como também voltados à experiência da comunidade 

de Ladeirinhas, que em meio às adversidades persiste com o objetivo de difundir a pedagogia 

da alternância e promover o desenvolvimento local. 
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A partir dessa necessidade, surge uma problemática: A Pedagogia da Alternância, a 

partir da sua proposta pedagógica, pode contribuir para a difusão de princípios e práticas 

ambientalmente sustentáveis às comunidades rurais? Desta forma, nosso objetivo geral 

buscou analisar a proposta da Pedagogia da Alternância em relação aos princípios e práticas 

sustentáveis e assim, para alcançar o referido objetivo, elaboramos quatro objetivos 

específicos que têm a intenção de estabelecer conexões com as indagações levantadas no 

percurso desse estudo. Inicialmente analisar a proposta do projeto político pedagógico do 

programa de alternância aplicado pela Escola Família Agrícola de Ladeirinhas; em seguida, 

caracterizar como ocorre a aplicação da pedagogia da alternância no processo educativo dos 

estudantes, correlacionando com a questão ambiental e o desenvolvimento; investigar como 

os estudantes aplicam os conhecimentos, relacionados à natureza nos contextos familiares, e 

por fim, refletir a contribuição da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas através do seu 

método, ao desenvolvimento rural sustentável.  

 Para atender os objetivos propostos, optamos por realizar uma abordagem qualitativa 

do objeto de estudo. Para tanto, elementos da etnografia, ancorados na fenomenologia 

hermenêutica foram utilizados como uma forma de interpretar as experiências cotidianas 

observadas. O procedimento metodológico foi dividido em dois momentos: no meio escolar e 

posteriormente no socioprofissional, e os instrumentos escolhidos foram: análise documental 

(projeto político pedagógico e documentos escolares), observações das aulas e das 

experiências práticas, anotações em diário de campo e entrevistas semiestruturadas com os 

estudantes, monitores e famílias envolvidas. 

Os caminhos da pesquisa  

Essa pesquisa foi desenvolvida sob orientação dos fundamentos da pesquisa qualitativa, 

pois permite compreender os fenômenos em suas múltiplas dimensões. Tem como fonte direta 

de dados o ambiente natural e os dados coletados são principalmente descritivos. O método 

utilizado é a fenomenologia hermenêutica. 

Na perspectiva da fenomenologia hermenêutica, fenômeno é aqui entendido como 

aquilo que se mostra como é ou que se mostra a si mesmo, portanto, fazer fenomenologia não 

é utilizar um método previamente estabelecido, mas se ater as regras relacionadas ao 

fenômeno. A partir de uma atitude fenomenológica de abertura do ser humano, objetiva-se 

compreender o que se mostra à realidade (MASINI, 1989). Para a autora  
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[...] O método fenomenológico trata de desentranhar o fenômeno, pô-lo a 
descoberto. Desvendar o fenômeno além da aparência. Exatamente porque os 
fenômenos não estão evidentes de imediato e com regularidade faz-se necessário a 
Fenomenologia (MASINI, 1989, p. 63). 

Para ela, além da descrição, a fenomenologia possui a tarefa de interpretar a realidade, 

ou seja, deve-se estar sujeita ao círculo-hermenêutico: compreensão-interpretação-nova 

compreensão.  

A fenomenologia surgiu como uma corrente filosófica fundada por Husserl, e 

posteriormente desenvolvida por Heidegger e Merleau-Ponty, que propõe ao invés de um 

método, uma atitude fenomenológica, que nos conduza a um caminho onde podemos enxergar 

o “[...] nosso existir simplesmente como ele se mostra” (MASINI, 1989, p.63).  

A fenomenologia deve ir além da simples descrição dos fenômenos. Ela deve 

simultaneamente interpretar, descobrindo os verdadeiros sentidos dos fenômenos, e a partir do 

círculo-hermenêutico, propõe sempre uma reflexão exaustiva sobre a importância, 

intencionalidade e finalidade dos processos sugeridos e adotados (MASINI, 1989). 

As categorias do senso comum são consideradas pelo fenomenólogo, nunca substituídas 

por categorias científicas. Pelo contrário, a investigação fenomenológica se propõe a 

evidenciar a experiência vivida, nos significados6 construídos subjetivamente. Silva (2011) 

nos possibilita compreender que o objeto da investigação fenomenológica são as próprias 

experiências dos estudantes, o que nos possibilitará olhar para essas experiências numa atitude 

fenomenológica.  

A pesquisa se configura como estudo de caso com uma abordagem etnográfica, pois o 

caso possui um interesse único, que é ao mesmo tempo similar aos outros e distinto. Como 

apontam Lüdke e André (1986) buscamos o estudo de caso quando queremos estudar algo 

extremamente singular, que tenha um valor em si mesmo. Algumas características de estudo 

de caso desenvolvidas pelas autoras se adequam a presente pesquisa, como: os estudos de 

caso enfatizam a complexidade natural das situações, buscando retratar a realidade de forma 

completa e profunda; os estudos visam à descoberta; necessariamente leva em consideração o 

contexto em que situa; utilizam uma variedade de dados e fontes de informação, dentre outras. 

Assim, observamos um grande potencial do estudo de caso para compreender problemáticas 

escolares, principalmente as relativas ao campo, que demonstram possuir uma enorme gama 

de complexidades e singularidades, tais como evasão escolar, inadequação dos currículos à 

                                                 
6 Segundo Silva (2011), o conceito de “significado” na investigação fenomenológica é bastante específico. A 
dimensão do significado é bastante pessoal e subjetivo, manifestado principalmente por meio da linguagem. 



 

25 

realidade local, ausência de formação adequada aos educadores do campo, pouca 

disponibilidade de recursos e falta de autonomia. Desse modo, compreendemos que o estudo 

de caso se adequa perfeitamente ao estudo da EFAL, que possui particularidades, como ser o 

único CEFFA do estado de Sergipe, que devem ser compreendidas e destacadas, porém reflete 

muitas características que são gerais dos territórios rurais e nos auxilia nas discussões e 

análises. As autoras ainda ressaltam que “[...] Ao retratar o cotidiano escolar em toda a 

riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma melhor compreensão do 

papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade” (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 24). 

Os instrumentos metodológicos foram determinados de acordo com a investigação 

fenomenológica, para que assim, os fenômenos possam ser melhores compreendidos e 

interpretados. Na realização da pesquisa nos inserimos na comunidade e na rotina da EFAL, 

em que observamos as aulas teóricas e práticas que envolvem debates e questões do campo e 

ambientais, com uso de diário de campo. Concomitantemente realizamos uma análise 

documental, partindo do projeto político pedagógico da escola, em que observamos os 

objetivos, os conteúdos e suas propostas. Os Cadernos de Realidade e os Planos de Estudo 

também foram objeto de nossa análise, como documentos que constituem fonte de 

informações já existentes. A coleta de informações destes documentos foi ordenada e 

posteriormente selecionada e analisada conforme o que interpretamos como conteúdo 

significativo para a pesquisa (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

As observações realizadas em sala de aula, nas atividades de campo/agrícolas e em 

outros espaços de convivência de debates da EFAL, estão documentadas nos diários de 

campo. A observação se traduz como um modo privilegiado de contato com o real e é a partir 

da observação que nos situamos, reconhecemos os sujeitos, emitimos juízos sobre estes. 

Assim compreendemos que a observação tem um papel importante na construção dos saberes, 

entretanto, para ser científica, a observação deve se submeter a certos critérios. Desse modo 

“[...] a observação como técnica de pesquisa não é contemplação beata e passiva; não é 

também um simples olhar atento. É essencialmente um olhar ativo sustentado por uma 

questão” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 176). 

Essas observações, ocorridas tanto no meio escolar quanto no meio sócio profissional 

ocorreram na forma de observação participante ou para Triviños (2008), observação livre. 

Neste caso devemos ter presente dois aspectos de natureza metodológica: a amostragem de 

tempo e as chamadas anotações de campo. De acordo com o autor, amostragem de tempo 



 

26 

corresponde na escolha de dias e horários que serão realizadas as observações, já as anotações 

de campo é um dos processos mais importantes e complexos de uma pesquisa qualitativa. 

Segundo o autor as anotações de campo são “[...] todas as observações e reflexões que 

realizamos sobre expressões verbais e ações dos sujeitos, descrevendo-as, primeiro, e fazendo 

comentários críticos, em seguida, sobre as mesmas” (TRIVIÑOS, 2008, p. 154). Desse modo, 

as anotações de campo registram as reflexões do investigador a partir das observações dos 

fenômenos sociais que investigamos.  

Neste primeiro momento, nas sessões escolares, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os monitores responsáveis pelas disciplinas, com os integrantes da 

AMEFAL que estão diariamente no cotidiano da escola, acompanhando diretamente as 

atividades e por fim, os estudantes selecionados que se colocaram a disposição para contribuir 

com a pesquisa. A entrevista semiestruturada é um dos principais meios na pesquisa 

qualitativa para realizar a coleta de dados. Esse modelo de entrevista parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias da pesquisa e que oferecem amplo campo de 

interrogações e possibilidades que vão surgindo à medida que as respostas vão sendo 

recebidas, e assim, o sujeito participante passa então a participar na elaboração do conteúdo 

da pesquisa (TRIVIÑOS, 2008).  

Segundo Ruas (2006), o objetivo da entrevista semiestruturada em um contexto rural 

pode servir para levantar informações valiosas referentes às famílias dos camponeses, à 

comunidade, município, território, entre outras. O áudio das entrevistas foi gravado, com um 

prévio consentimento dos informantes, e logo em seguida transcritas, catalogadas e 

disponibilizadas em arquivo próprio. 

Em um segundo momento do estudo ocorreu a inserção no cotidiano familiar dos 

estudantes. Foi realizada uma amostra, de estudantes que foram indicados pelos monitores o 

já que para Laville e Dionne (1999), é necessário que a amostra seja uma parcela 

representativa da população, ou seja, que possa fornecer dela uma imagem fiel. Assim, foi em 

conjunto com esses estudantes e suas respectivas famílias que ocorreu um maior 

compartilhamento das experiências. Esse segundo momento aconteceu no tempo sócio 

profissional, ou seja, momento em que os estudantes retornam às suas residências para 

colocarem em práticas os conteúdos trabalhados na escola e os compartilham com as suas 

famílias. Nesse momento entrevistas semiestruturadas foram realizadas com as famílias. 

A partir da seleção dos documentos, dos cadernos da realidade dos estudantes e das 

anotações de campo dos diários, eixos de análises foram formulados. A princípio elaboramos 
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seis eixos com base na discussão de Gimonet (2007) sobre os Cadernos da Realidade (CR): 

Relacionar diretamente o meio de vida e a EFA; possibilitar a exploração, descoberta do meio 

de vida familiar, profissional e social num território diverso; identificar as relações, encontros 

e os diálogos que são provocados no momento de reflexão; o desenvolvimento da expressão; 

a formação integral do sujeito envolvido; enxergar os instrumentos pedagógicos como uma 

preparação para a formação permanente de cada familiar, em troca constante com os saberes 

adquiridos na escola. Vale ressaltar que após a categorização dos eixos a serem trabalhados, 

pela exiguidade do tempo de nível de mestrado, apenas o eixo “enxergar os instrumentos 

pedagógicos como uma preparação para a formação permanente” fora desenvolvido e que 

trouxe como resultados importantes reflexões sobre as dimensões dos instrumentos criados e 

desenvolvidos pelas EFAs, os quais serão destacados no capítulo III. 

Desse modo, as entrevistas foram analisadas a partir da definição desses eixos, 

construindo interpretações a partir de leituras mais profundas dos textos e buscando desvelar 

os sentidos ocultos.  

Para ampliar a perspectiva dos estudantes acerca das suas realidades e do meio sócio 

familiar elaboramos uma atividade que buscasse resgatar elementos da memória coletiva e das 

construções simbólicas. Assim, distribuímos equipamentos fotográficos aos estudantes no 

momento de cada entrevista, com o objetivo deles produzirem imagens a partir das suas 

próprias visões e compreensões da realidade. Portanto, os estudantes produziram as imagens 

na quinzena do contexto familiar e na quinzena seguinte, ao retornar a escola, as câmeras 

foram devolvidas para que as fotografias pudessem ser reveladas. A escolha das imagens foi 

realizada em conjunto com os próprios autores, levando-se em consideração a história por trás 

das imagens, que foram registradas. Para tanto, as interpretações e análises das referidas 

imagens possibilitaram nos fornecer valiosos elementos e perspectivas relativas ao cotidiano 

familiar, que nos foram importantes para compreendermos a inserção da escola na dinâmica 

das comunidades e a existência de manejos e agricultura de base ecológica.  
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Escola Família Agrícola de Ladeirinhas: um olhar sobre o campo 

A presente pesquisa realizou-se em uma escola do campo, tomando como referencial a 

Escola Família Agrícola de Ladeirinhas (EFAL) (Fotografia 1), situada no povoado do 

município de Japoatã, Ladeirinhas, no estado de Sergipe. As Escolas Família Agrícola – EFAs 

– adotam a pedagogia da alternância, que entende que o processo de ensino-aprendizagem 

ocorre tanto no âmbito escolar, 

quanto no âmbito familiar. Os 

estudantes podem aplicar na 

prática os conteúdos que são 

levados para a sala de aula e em 

seguida retornar para a escola 

enxergando em que medida os 

conteúdos podem ser 

contextualizados. 

A Escola Família Agrícola 

de Ladeirinhas foi fundada em 

1994 e distancia-se 94 km da 

capital, Aracaju (Figura 1), funcionando em regime de internato. A escola abriga os 

educandos uma quinzena por mês, passando os demais dias em casa, em que possibilita 

aplicar as técnicas e teorias construídas no âmbito escolar. Oferece o Curso de Educação 

Profissional Técnico de Nível Médio em Agropecuária, integrado ao Ensino Médio aos jovens 

filhos dos camponeses. Desse modo 

A Escola Família Agrícola de Ladeirinhas é resultado de uma mobilização de 
agricultores familiares, lideranças comunitárias, associações, pessoas e entidades 
religiosas comprometidas e preocupadas com o desenvolvimento Sustentável desta 
região, de modo que os/as jovens permanecessem no campo fortalecendo assim a 
agricultura familiar (EFAL, 2009). 

  

 

 
Fotografia 1. Área externa da EFAL onde se localiza o 

refeitório e os dormitórios. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2011. 
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A cidade de Japoatã localiza-se na microrregião de Japaratuba e pertence ao Território 

do Baixo São Francisco que engloba mais 13 municípios: Amparo de São Francisco, Brejo 

Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, 

Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha. O Território representa 

8,8% da superfície territorial do estado. Possui uma população de 12.938 habitantes e, destes, 

aproximadamente 33% residem na zona urbana, e 66% na zona rural (IBGE, 2010). Em uma 

análise dos dados, Esteves (2012) indica que nos últimos dez anos a população do Território 

do Baixo São Francisco teve um crescimento considerável, em uma média de 5,2%. Porém 

esse aumento vincula-se exclusivamente a população urbana, o que representa a existência de 

deficiências e dificuldades da população em se manter no campo, que a autora associa às 

dificuldades de acesso à renda, transporte, saúde e educação de qualidade, dentre outros 

aspectos. 

A economia do município baseia-se predominantemente na atividade agrícola (73,2%). 

A maioria dos estabelecimentos são inferiores a 10 hectares, configurando a predominância da 

atividade econômica no âmbito da agricultura de subsistência. 78% dos estabelecimentos 

ocupam 30% das áreas com menos de 10 hectares (ESTEVES, 2012). Contudo, observam-se 

grandes propriedades de produção baseada na monocultura da cana e de cítricos. Segundo os 

Figura 1. Mapa do Estado de Sergipe localizando o município de Japoatã e o povoado Ladeiras. 
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dados do IBGE – Produção Agrícola Municipal, de 2010, no município de Japoatã há a 

predominância da produção de amendoim, arroz, feijão e milho. Esteves (2012) destaca 

também que a economia do Baixo São Francisco baseia-se na fruticultura, pesca e pecuária, 

porém há um elevado avanço nas lavouras permanentes, representados pela produção de coco 

e cana-de-açúcar. 

 Com o intuito de promover um debate mais ampliado para suprir as necessidades 

teóricas dessa pesquisa elaboramos três capítulos os quais oportunizará uma inserção no 

campo teórico e prático concomitantemente. No primeiro pretendemos promover uma 

aproximação entre os temas de natureza e sociedade, a partir da construção dos habitus 

camponeses no Brasil na possibilidade de analisarmos de que forma a classe camponesa se 

relaciona com a natureza, já que eles são os sujeitos que de alguma forma constroem essa 

relação direta. Outra abordagem neste capítulo é a descrição do processo histórico da 

modernização da agricultura no Brasil, de modo a entender a conjuntura atual agrária e as 

propostas do desenvolvimento de uma agricultura que busca possuir bases ecológicas, ou seja, 

propostas de desenvolvimento de um novo paradigma técnico-científico que aponte relações 

mais sustentáveis e que favoreça a conservação e manejo da biodiversidade7.  

O segundo capítulo intenciona abordar questões relativas ao desenvolvimento da 

educação do campo, a partir da conjuntura agrária brasileira e sua territorialidade, para 

compreendermos de que forma as políticas de educação do campo se estruturam e qual a 

abrangência nos aspectos educacionais e ideológicos.  

A partir do desenvolvimento dessas questões relativas às políticas educacionais para o 

campo, pretendemos no terceiro capítulo abordar de forma histórica o desenvolvimento da 

formação por alternância no Brasil. Portanto, analisamos desde as experiências francesas, até 

como se dão as experiências atuais no Brasil e a trajetória vivenciada em Sergipe com a 

pesquisa realizada na comunidade. Também é nesse capítulo que trazemos o debate da 

alternância local, e a contribuição da EFAL no desenvolvimento de práticas sustentáveis nas 

comunidades envolvidas a partir da aplicação dos seus instrumentos pedagógicos e do Projeto 

                                                 
7 A biodiversidade, ou diversidade biológica, pode ser compreendida como toda a vida biológica do planeta, 
desde os genes até os ecossistemas mais complexos e essa é fundamental para a manutenção da vida na terra, já 
que é a diversidade que mantém as relações intra e inter-específicas, tão necessárias para garantir que os 
ecossistemas possam reagir melhor às alterações ambientais causadas por fatores antrópicos ou até naturais. 
Altieri (2012) aponta que em decorrência da simplificação dos ecossistemas promovidos pela agricultura 
industrial, a biodiversidade pode ser afetada de diversas maneiras: perda de habitats naturais, perda de espécies 
silvestres benéficas como consequência do uso intensivo de agroquímicos e erosão dos recursos genéticos. 
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Político Pedagógico. Por fim, apresentamos os olhares dos estudantes acerca das suas 

paisagens e ambientes naturais com o intuito de fomentar as discussões sobre alternância, 

agricultura e educação, expondo as perspectivas e inquietações particulares. Dessa maneira 

dimensionamos como os conhecimentos formais são articulados com os tradicionais para 

possibilitar a reflexão sobre suas práticas e qualificar os manejos produtivos. 

Enxergar as relações que são construídas com a natureza a partir dos processos 

pedagógicos vai muito além de presenciarmos atividades rotineiras. A alternância tanto pode 

auxiliar nesse processo e integrar os sujeitos à natureza, como corre o risco de fragmentar essa 

relação, distanciando-os ainda mais. Mergulhamos no cotidiano da alternância da EFAL, 

observamos aulas, reuniões, trabalhos práticos e teóricos, discussões pacientes e acaloradas e 

realizamos refeições em conjunto. Também visitamos famílias, ouvimos atenciosamente o 

que as mães, pais, avós, irmãos e tios dos estudantes tinham a dizer sobre a educação e a 

natureza e compreendemos que para analisar essa relação complexa seria necessário irmos 

além. E foi no intuito de tentarmos ampliar nossos olhares nessa complexa e dinâmica relação 

que pensamos na produção de imagens. Mas seria necessário que os próprios sujeitos 

produzissem essas imagens, a partir dos seus olhares, experiências e percepções da sua 

paisagem. Contudo, entrar no campo da fotografia, da sociologia das imagens e da 

antropologia visual poderia se apresentar um risco e se tornar inconsistente teoricamente, mas 

compreendemos que é por meio da percepção, principalmente visual, entre os sujeitos e deste 

com a natureza que se constroem as relações. A produção dessas imagens estáticas representa 

uma captura de uma paisagem em movimento e dinâmica que nunca mais poderão ser gerados 

com os mesmos componentes envolvidos na sua produção.  

A exposição dos resultados nos permite compreender que a realização do referido 

estudo contribuiu com a construção do conhecimento na possibilidade de fomentar e 

aprofundar o debate sobre as perspectivas ambientais na Educação do Campo, principalmente 

nas Escolas Famílias Agrícolas – EFAs, a partir de um constructo histórico e cultural da 

dinâmica rural no Brasil. Por fim, são elencadas as referências que fizeram parte do 

aprofundamento teórico, reflexivo e analítico para se entender como são articuladas as 

diferentes concepções que ancoram à construção dessa dissertação. 
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CAPÍTULO I: SOCIEDADE E NATUREZA 
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A temática que problematiza a relação entre o homem e a natureza tornou-se frequente 

na academia ao longo dos últimos anos, e muitos estudos que a abordam apontam a ciência 

como instrumento principal e fundante no enfraquecimento dessa relação. Além dessa 

reflexão, muitos estudos problematizam a necessidade de se pensar em um novo paradigma8 

que leve em consideração o desenvolvimento de uma ciência comprometida com as reais 

demandas sociais e a manutenção da natureza – a partir da visão etnocêntrica – para a 

sustentação da vida humana na terra (SANTOS, 2009; GONÇALVES, 2008; LEFF, 2006; 

VEIGA, 2006) 

 Santos (2009) propõe um paradigma que leve em consideração a necessidade de 

ultrapassar as fronteiras em que a ciência moderna, ou paradigma dominante, dividiu e 

encerrou a realidade, e defende a superação das distinções dicotômicas, como 

natureza/cultura, natural/ artificial, dentre outras. Além da superação das dicotomias, o autor 

condena a especialização do conhecimento, assim como o conhecimento unicamente 

disciplinar como legítimo, que provoca um distanciamento empírico entre o sujeito e o objeto.  

A ciência pós-moderna9 que o autor sugere, e que segundo ele já está sendo 

desenvolvida, também propõe uma nova reflexão à relação entre o homem e a natureza. Busca 

consolidar uma nova dignidade a esta última, quando se observou que o desenvolvimento 

tecnológico desordenado tinha-nos separado ao invés de unir-nos. Portanto, havia um 

distanciamento entre sujeito e objeto não só nas humanidades, mas também nas ciências 

naturais. 

Na defesa da ciência pós-moderna, Santos (2009) ressalta a importância do senso 

comum na construção do conhecimento científico. Nesta ciência, existe uma tentativa de 

dialogar com outras formas de conhecimento, sendo que a mais importante é o conhecimento 

do senso comum, vulgar e prático. Desse modo, uma nova racionalidade pode ser gerada a 

partir da interpenetração do conhecimento popular com o conhecimento científico. Nesse 

novo paradigma, o senso comum não despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas o 

                                                 
8 Kuhn (1995) considera “paradigma” todas as realizações científicas que são universalmente reconhecidas, que 
fornecem problemas e soluções para uma comunidade científica em um determinado tempo, ou seja, representa 
um modelo ou um padrão aceito que permite a reprodução de exemplos. Desse modo, podemos compreender 
paradigma como o modelo de racionalidade e inteligibilidade estabelecido em determinado período, que apesar 
de historicamente ser imposto pelas racionalidades científicas dominantes, acreditamos que novos paradigmas 
podem ser construídos a partir dos conhecimentos tradicionais.  
9 Não aprofundaremos no debate acerca dos aspectos das concepções de tempo/espaço da pós-modernidade, 
somente abordamos a noção da crise paradigmática da ciência moderna e a proposta de Santos (2009) para a 
construção e consolidação de uma ciência que leve em consideração as relações homem-natureza e a valorização 
do senso comum. 
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conhecimento sempre deve se traduzir em autoconhecimento, e o desenvolvimento 

tecnológico deve se traduzir em sabedoria da vida. 

A partir do conhecimento popular, os camponeses lidam de forma direta com a 

natureza na relação com os seus campos de cultivo, também considerados ecossistemas, 

dentro dos quais ocorrem diversas e intensas interações, sucessões, ciclagem de nutrientes, 

além de promover a reprodução da cultura camponesa. Portanto, em nosso estudo, 

reportaremos nosso olhar para as práticas ecológicas apreendidas no tempo escolar e 

desenvolvidas no tempo socioprofissional objetivando analisar diretamente essas 

potencialidades do paradigma anunciado acima, que propõe observar o senso comum no 

processo de reconstruir relações entre homem e natureza que atuem na conservação do 

ecossistema. 

Ao nos remetermos às relações entre homem e natureza no contexto da pesquisa 

interdisciplinar entendemos que seja significativo analisar de que forma o habitus10 camponês 

se desenvolveu até estabelecer a configuração dessa relação – modificada pelo território do 

agronegócio, para em seguida compreender de que forma esses sujeitos traduzem conceitos e 

práticas voltadas à sustentabilidade local. Para tanto, nesse estudo, a discussão que permeia o 

campo relativo à agricultura de base ecológica e a sua implantação como proposta de 

enfrentamento ao modelo do agronegócio será considerada, pois entendemos que as bases da 

relação natureza e sociedade são fundamentais para definir os processos formativos em 

relação às práticas sustentáveis na educação do e no campo.  

1.1 O habitus e a reprodução familiar camponesa como valorização da natureza 

 A compreensão do modo de vida, costumes e trajetória dos camponeses é fundamental 

para compreendermos a relação estabelecida entre eles e a natureza. Desta forma, as 

subjetividades, os modos de vida e as estratégias utilizadas nos seus cultivos agrícolas serão 

analisados a partir do habitus, das trajetórias individuais e coletivas de um povo que é 

impactado diretamente pelo processo de modernização da agricultura e pelas mudanças do 

território rural. A forma como os sujeitos do campo historicamente reproduzem os seus 

                                                 
10 Noção desenvolvida por Bourdieu (1998) para exprimir a ideia da repetição das experiências concretas 
vivenciadas ao longo do tempo pelos sujeitos de uma mesma classe, ou seja, o habitus é produzido 
historicamente, e também se reproduz. Entretanto o habitus não imobiliza as classes e dá espaço para as 
transformações criadoras.  
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saberes tradicionais11, de geração em geração, é fundamental para entender as relações que 

estes estabelecem com a natureza. Inicialmente se faz necessário compreender as 

diferenciações conceituais entre as categorias campo, agricultor familiar e camponês.  

 No Brasil, o histórico de transformação do campesinato, a partir da entrada do 

capitalismo no campo e industrialização da agricultura, deu-se de forma diferenciada do 

campesinato do feudalismo europeu do século XIX, onde as teorias de Kautsky e Lênin foram 

formuladas e geraram o paradigma da questão agrária12. O ano de 1948 foi marcado na 

literatura como ponto de partida para a nova tradição dos estudos camponeses. Guzmán e 

Molina (2005) citam Kroeber como um dos primeiros teóricos que caracterizou essa nova 

abordagem, compreendendo a sociedade camponesa como uma das formas de organização 

social, com estruturas rurais que podem possuir, ou não, relações com os mercados urbanos. 

Teóricos inspirados na economia e na sociologia política leninista, a quem Guzmán e Molina 

(2005) os chamam de marxistas ortodoxos, acreditam que atualmente não existe classe 

camponesa, e que esta se transformou em agricultura familiar a partir da sua integração à 

economia capitalista.  

Para Fernandes (2008), esse debate já foi superado e esta é uma interpretação 

equivocada. Ao afirmar que o camponês é o pequeno agricultor pobre, e o agricultor familiar 

é o pequeno agricultor rico, estamos abordando formas de interpretação próprias da 

diversidade e diferenciação do campesinato. Desse modo, “[...] não é a partir da participação 

do camponês no mercado capitalista que o torna capitalista. Como também não é o uso de 

novas tecnologias ou venda para a indústria que o torna capitalista” (FERNANDES, 2008, p. 

46). Para este, o camponês só se torna capitalista quando existe uma modificação das relações 

sociais organizadas no trabalho de base familiar para uma direta contratação de trabalho 

assalariado. 
                                                 
11 Os conhecimentos tradicionais herdados e construídos a partir das gerações são acumulados e transferidos por 
meio da oralidade, sendo a memória um recurso necessário na vida desses sujeitos. Esses saberes geralmente 
possuem matrizes aprofundadas sobre as dinâmicas da natureza e dos seus ciclos, que são refletidos nas diversas 
estratégias de utilização e manejo dos recursos naturais. Desse modo, essas comunidades se configuram como 
depositárias do saber sobre a diversidade biológica. Porém é importante destacar que esses conhecimentos 
sofrem variações e estão sempre em um contínuo aperfeiçoamento já que “[...] durante cada ciclo produtivo sua 
experiência [a do produtor] se vê paulatinamente incrementada sobre a base do aprendido no ciclo 
imediatamente anterior, até a da comunidade cultural, já que o conhecimento vai se aperfeiçoando (e adaptando) 
geração pós-geração, à realidade local de cada presente” (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009, p. 36). 
12 É importante destacar neste estudo a diferença entre o paradigma da questão agrária e o paradigma do 
capitalismo agrário. Os dois paradigmas analisam os processos de destruição do campesinato, porém a partir de 
perspectivas diferenciadas, e sendo assim, propõem soluções divergentes. No primeiro, a solução se manifesta no 
enfrentamento com o capital. Já no paradigma do capitalismo agrário, a solução busca integrar o camponês ao 
sistema capitalista. Enquanto as teorias de Kautsky que formulam o paradigma da questão agrária pregam o fim 
do campesinato, o paradigma do capitalismo agrário “[...] optou pela crença na metamorfose do camponês em 
agricultor familiar” (FERNANDES, 2008, p. 45). 
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 Almeida (2003), em sua tese expõe as divergências teóricas e conceituais entre os 

teóricos clássicos Kautsky, Lênin e Chayanov acerca do campesinato e consequentemente da 

questão agrária. Entre as principais considerações, a autora buscou refletir, a partir dos 

debates clássicos, qual o papel do campesinato frente ao capitalismo nos dias atuais. É notório 

que para a autora, o campesinato está representado como classe13, demonstrando a 

permanência de formas não-capitalistas até os dias atuais. Citando Lênin (1985), a autora 

refuta sua tese, presente na obra “O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia”, que aponta 

a defesa teórica de que o capitalismo fará com que o campesinato se transforme ora em 

burguesia rural, ora em proletariado rural. 

 O campesinato não trabalha com a lógica capitalista porque necessita eminentemente 

prover as necessidades da família. De acordo com Almeida (2003), o campesinato continua 

presente no Brasil, principalmente a partir da “[...] „recamponezação‟ do sem-terra”14 

(ALMEIDA, 2003, p.80). Desse modo, nota-se que o que torna o camponês um contestador 

da realidade posta é a própria tentativa de manter sua tradição camponesa15.  

 Muitos autores, entre eles Rosimeire Almeida (2003) defende o uso do termo 

camponês, ao invés de trabalhador rural/familiar, comumente utilizado nos dias atuais, e essa 

opção se faz pela necessidade de legitimar a dimensão da terra como conteúdo moral, terra de 

trabalho, evitando a concepção mercantil da terra. A necessidade de registrar essa opção é 

pelo simples fato “[...] desta classe ser a única a ter a terra e a força de trabalho amalgamados 

num só agente social e, por sua vez, operar a partir de uma lógica não-capitalista que tem 

como centro o grupo familiar” (ALMEIDA, 2003, p. 86). 

 Diferentemente de Fernandes (2008), Almeida (2003) afirma que o termo agricultor 

familiar nega o campesinato como classe com demandas conflitivas específicas, que mediante 

a recriação de formas não-capitalistas, contraditoriamente acaba por representar um papel 

preponderante no processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, especificamente na 

reprodução ampliada do capital. 

                                                 
13 Apesar de a autora ressaltar mais adiante que eles não representam uma classe “pura” do modo capitalista de 
produção porque são ao mesmo tempo trabalhadores e proprietários de terra.  
14 A autora expõe a importância da participação camponesa nas principais revoluções que abalaram o século XX: 
Mexicana (1910); Russas (1905 e 1917); Chinesa (1921); Cubana (1958); Vietnã (1961), dentre outras. 
15 Compreendemos que a tradição camponesa baseia-se em um conjunto de traços culturais construídos a partir 
das experiências adquiridas e transferidas. Para Diegues e Arruda, o „tradicional‟ – que pode ser atribuído às 
comunidades camponesas, caiçaras, indígenas, dentre outras, pode ser relativo quando submetido aos critérios de 
uma antropologia ocidental, onde “[...] a mudança cultural, a recriação da tradição só são aceitas em relação à 
corrente civilizatória ocidental” (2001, p. 27). 
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 Outra perspectiva importante sobre campesinato é realizada por Wanderley (2000). A 

autora afirma que as profundas modificações resultantes dos processos sociais, como: 

urbanização, industrialização e modernização da agricultura, não se traduziram por nenhuma 

uniformização da sociedade, que provocasse o fim das particularidades de certos territórios ou 

grupos sociais. Mesmo deixando de ser camponês, o agricultor familiar, pelo mesmo fato de 

ser “familiar”, guarda laços profundos com a tradição camponesa que a recebeu dos seus 

antepassados. 

Apesar dessas divergências, essa pesquisa tomará como conceito e classe rural o 

pequeno agricultor familiar, que reconhecemos como o camponês que em seu trabalho com a 

terra desenvolve também ações simbólicas. Portanto, além de produzir alimentos, esses 

camponeses produzem um conjunto de elementos culturais que são formas de saber e 

construções simbólicas específicas. Em concordância com Bolfe, entendemos que as 

características do campesinato contemporâneo envolvem 

[...] a associação do trabalho, família e produção, um sistema de produção 
diversificado, a recorrência à combinação de diversas fontes de renda e de trabalho, 
mantendo uma relação com mercado às vezes diferenciados, às vezes não e, 
principalmente, uma relação diferenciada e afetiva com a natureza, com a terra, que 
não é apenas lugar de plantar, mas de viver, “a  terra  é  amada”  e  a  questão  
ambiental,  fruto  da  modernidade  é  um  elemento característico na preocupação 
dos camponeses na sociedade atual (BOLFE, 2011, p. 133). 

 

 Em consonância com Bolfe (2011), tanto agricultores familiares, quanto camponeses, 

quando alheios à racionalidade proposta ou imposta pelo modelo do agronegócio, criam uma 

contra racionalidade, em que são todos “homens da terra”. Esses “homens da terra” englobam 

diversos povos: agricultores e pecuaristas, agricultores camponeses, de produção ainda 

familiar, pequenos proprietários, sitiantes tradicionais; os trabalhadores rurais parceiros, 

agregados ou não; meeiros e no limite, arrendatários. Como também englobam outros povos, 

considerados os pobres da terra: camponeses, os expropriados, os trabalhadores diaristas, os 

volantes, os peões de fazenda, os acampados na beira das estradas e os assentados da reforma 

agrária (BRANDÃO, 2007). Para o autor, essa racionalidade do agronegócio é centrada no 

lucro, na competência especializada e na necessária competição, como uma forma única de 

atingir o progresso. Essa racionalidade enfraquece as poucas visões e vivências tradicionais 

que ainda restaram de tempo-espaço rural e do modo de vida dos índios e camponeses, pois, o 

campesinato que se reproduz com sabedoria é um campesinato modernizado, em parte cativo, 

mas em parte ainda livre diante do poder do agronegócio. 
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 No contexto da pesquisa, compreendemos que a Escola Família Agrícola de 

Ladeirinhas agrega sujeitos de diferentes categorias e de territórios diversos, mas a maioria 

dos estudantes é “homens ou mulheres da terra”, e se não os são, possuem um vínculo 

familiar enraizado na agricultura camponesa.  Como nos informam alguns monitores16, existe 

um perfil diferenciado, ou seja, características próprias que os tornam diferentes dos 

estudantes das escolas tradicionais. 

Todos que vêm aqui [...] são filhos de trabalhadores rurais, do pessoal do campo. E 
justamente, nós sabemos hoje que a cidade não consegue absorver todas as pessoas 
nos trabalhos que existem. Então essa escola [...] é uma alternativa para que eles se 
mantenham no seu local de origem. Porque se todos forem migrar para as cidades, aí 
vai ficar difícil né. E quem vai produzir para o homem também da cidade se 
alimentar?(Entrevista – Monitora 4). 

A grande maioria é vindo da agricultura, são filhos de assentados, filhos de 
agricultores, mas a gente tem também pessoas que não são desse perfil. [...] alguns 
não têm o perfil para ser técnico. Eles estão aqui para cumprir uma carga horária, 
para fazer o ensino médio. (Entrevista – Monitor 3). 

[...] geralmente a característica deles é que são filhos de produtores rurais, 
diferentemente de pessoas da zona urbana [...]. O aluno de zona urbana dificilmente 
ele quer seguir essa parte de campo, e o aluno da zona rural, por falta da estrutura de 
ensino qualificado, encontra uma nova oportunidade de fazer com que melhore a sua 
comunidade. [...] Eles têm aptidão. Não há aquele tipo de aluno que chega verde, 
como se fosse um aluno de zona urbana. São alunos que já chegam sabendo alguma 
coisa relativa ao campo. (Entrevista – Monitor 7). 

Algumas características eles permanecem, como os da escola normal, com os da 
escola daqui, mas tem algumas coisas que eles diferem. Os alunos daqui tem uma 
diferenciação [...] no que diz respeito à parte do campo mesmo né. Na parte do 
manejo, da terra, como na parte das criações. [...] eles criam um laço [...] de querer 
estar colocando alguma atividade prática em casa, porque mesmo que seja pequena, 
como se fosse uma mini horta no quintal de casa. [...] querendo ou não eles diferem 
um pouco na caracterização, entre os dois tipos de alunos né. Eu vejo assim, que eles 
têm uma visão mais ampla no que diz respeito à relação homem e campo. A relação 
do plantio, colheita, de criação (Entrevista – Monitor 5). 

 

Como se pode observar pelos depoimentos apresentados, a maioria dos jovens que 

ingressam na EFAL é filho de trabalhadores rurais, e como afirmam os monitores, essa escola 

permite que os jovens possam qualificar o seu trabalho no campo e consequentemente 

permanecer neste, gerando renda e possibilitando o desenvolvimento rural local.  

Na perspectiva de um dos monitores, os jovens que ingressam na EFAL possuem 

saberes prévios. Os saberes desses jovens, portanto, foram apreendidos em outras situações de 

aprendizagem, outros tempos e outros lugares. Franca-Begnami afirma que “[...] eles detém 

                                                 
16 No movimento das EFAs busca-se sempre utilizar o termo monitor e não professor, porque possibilita dar uma 
especificidade ao trabalho da alternância. O monitor não é professor De acordo com Begnami (2003), é mais que 
um professor, ele é um formador, já que nas EFAs é a vida é quem ensina. Além disso, “[...] o Monitor é 
concebido como aquele que orienta, motiva, aguça curiosidades, provoca, problematiza, ajuda a construir ou 
reconstruir conhecimentos, facilita aprendizagens e, quando necessário, também ensina” (2003, p. 49).  
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um saber que os educadores não possuem, por isso se encontram numa situação de auto 

formação em relação às coisas e às informações da vida e dos programas” (2011, p.37). 

Esses agricultores e “homens da terra” vêem na Escola além da possibilidade de 

permanência dos seus filhos no campo, a manutenção das suas práticas, que apesar das 

adversidades, busca assegurar o seu vínculo com a terra e a manutenção das raízes culturais. 

É nessa forma de reprodução do seu modo de viver que nos aproximamos da noção de 

habitus neste estudo. Bourdieu (1998) desenvolve essa noção para reagir contra o 

estruturalismo posto que em sua filosofia de ação, reduzia os agentes ao papel de suporte, e 

tenta pôr em evidência as capacidades criadoras, ativas, inventivas do habitus e do agente. 

Dessa forma, o autor enfatiza o aprendizado do passado, mas propõe uma reflexão dessa 

noção. Considerando a contribuição de Almeida (2004), o sentido de habitus vai além das 

tradições familiares, uma vez que estas podem ser prisioneiras e rígidas do seu status. 

Portanto, consideramos que há uma capacidade criadora no conceito de habitus, que alia a 

memória coletiva17 dos sujeitos, que são as práticas herdadas, com a intervenção dos sujeitos 

no presente. Como aprofundaremos adiante, os conhecimentos construídos a partir dos 

processos educativos formais se incorporam aos saberes tradicionais a partir de trocas e 

intercâmbios, e podem ser reconfigurados a partir da prática. Podemos observar no 

depoimento do Jovem 6 que o conhecimento tradicional sobre a agricultura é rico em 

experiências e neste caso, a tradicionalidade é mantida, porque 

[...]lá [na comunidade] a gente tem a forma de plantar o milho tudo em cima do 
canteiro, aí aqui [na EFAL] a gente planta diferente... As leiras, assim tudo. Aí uma 
vez eu propus à ele [o pai] de plantar assim, sem canteiros, aí ele disse que não, 
porque desde que meu avô era vivo, que ele aprendeu daquela forma, e é daquela 
forma que tá bom. Aí ele nunca resolveu mudar não a forma de plantar assim 
(Entrevista – Jovem 6). 

 De acordo com o jovem, o pai possui resistências em experimentar novas formas de 

cultivos e confia na sabedoria das gerações passadas que desenvolveram práticas adaptadas ao 

local. Altieri (2012) afirma que os agricultores experientes possuem uma autonomia 

inventiva, que parte do conhecimento experimental, ou seja, da aprendizagem empírica e 

desse modo apropriam-se dos agroecossistemas locais, já que “[...] a maioria dos agricultores 

locais detém profundo conhecimento sobre as forças ecológicas que os rodeiam” (2012, p. 

                                                 
17 A memória abordada trata-se de um fenômeno social. Essa é uma abordagem de Maurice Halbwachs, que 
diferencia de outras (a exemplo da abordagem de Bergson à memória como processo puramente subjetivo). Para 
Bosi (1994), Halbwachs estuda os quadros sociais da memória, e nunca isoladamente, desse modo “[...] a 
memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a 
igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convivência e os grupos de referência peculiares a esse 
indivíduo” (1994, p. 54). 
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166). Não significa que o conhecimento transmitido por profissionais como agrônomos nos 

espaços educativos formais, como na EFAL, não possa contribuir no aumento quantitativo e 

qualitativo das produções. Contudo, percebemos nas entrevistas realizadas não só com os 

estudantes, mas também com os pais, que o conhecimento tradicional passado de geração em 

geração configura-se como um símbolo de resistência dos trabalhadores rurais. Pode não 

trazer grandes beneficiamentos materiais, mas dificilmente erram no trato com a terra e com 

as plantas. 

 Portanto, o conhecimento adquirido a partir das novas dinâmicas nesses territórios 

rurais é passado por meio das gerações. Os modos de falar, agir, pensar, perceber e cultivar, 

interiorizados pelos sujeitos na maneira de habitus, é adquirido a partir de um sistema de 

relações, que são socialmente estruturadas e permeadas pelas relações de poder. Portanto, esse 

modo de agir e de pensar não necessariamente foram produzidos pelo sujeito-agente de 

maneira racional/consciente, é uma espécie de modus operandi18 (ALMEIDA, 2004). 

 Altieri (2012) ao tratar da temática da agroecologia como uma ciência que busca a 

transformação do campo e da agricultura de forma plena e sustentável adverte que o ponto de 

partida para a elaboração de novas abordagens de desenvolvimento rural, do ponto de vista 

ambiental, social e cultural, são os sistemas complexos que os agricultores tradicionais, 

camponeses herdaram e desenvolveram ao longo do tempo. As práticas experienciadas e o 

habitus fizeram com que esses sujeitos incorporassem e aprimorassem seus manejos, 

introduzindo técnicas e garantindo a manutenção dos sistemas, uma vez que as práticas 

desenvolvidas por muitos camponeses e pequenos agricultores tradicionais representa uma 

importante fonte de conhecimentos valiosos para outros trabalhadores do campo, que buscam 

resgatar as formas tradicionais de cultivo e trabalhar dentro dos agroecossistemas19 de forma 

diferenciada e mais saudável. 

                                                 
18 São as ações dos sujeitos orientados pelos saberes implícitos, que são documentados na contextualização e nas 
relações estabelecidas. Esse modus operandi se documenta na práxis das ações. 
19 Quando abordamos o termo “agroecossistema”, buscamos compreendê-lo de acordo com a definição de 
Gliessman (2005), que pode ser visto como um local de produção agrícola, sendo não dissociado de um 
ecossistema. Ao definirmos um local como agroecossistema, podemos analisar os sistemas de produção de 
alimentos como um todo, desde as relações complexas de produção de insumos até as interconexões entre as 
partes que o compõem. Compreender a propriedade rural/agrícola como um agroecossistema é um passo para 
alcançar sistemas mais sustentáveis, ou seja, “[...] um agroecossistema que incorpore as qualidades de 
ecossistema natural de resiliência, estabilidade, produtividade e equilíbrio assegurará melhor a manutenção do 
equilíbrio dinâmico necessário para estabelecer uma base ecológica de sustentabilidade” (2005, p. 79). 
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1.2 Da modernização da agricultura brasileira ao desenvolvimento de modelos 

alternativos de resistências 

O território rural brasileiro, que possui uma forte tradição latifundiária, historicamente 

se constituiu por meio de uma configuração social forjada em torno de lutas pela terra. A 

partir da década de 50 do século passado, ao fim da segunda guerra mundial, importou-se um 

modelo de desenvolvimento para o campo baseado no padrão estadunidense com o intuito de 

promover a modernização da agricultura, para que esta gerasse um elevado aumento na 

produção agrícola e destacasse o país como o maior exportador de determinadas matérias-

primas. Este padrão de desenvolvimento não só elevou consideravelmente a produtividade e 

consequentemente os saldos comerciais externos, mas suas consequências impactaram de 

forma negativa nas relações sociais, ambientais e econômicas estabelecidas nos territórios 

rurais.  

A questão agrária e as problemáticas ambientais decorridas deste processo de 

modernização da agricultura se configuraram como um marco simbólico na dinâmica do 

campo. Para entendermos a conjuntura atual do modelo de produção agrícola, apresentamos 

alguns aspectos da referida modernização. No entanto, devemos ter o cuidado de não negar os 

avanços tecnológicos neste setor, mas salientar que a modernização da agricultura foi um 

processo inevitável, dentro da dinâmica histórica e política do Brasil e apenas um dos fatores 

que promoveu as transformações no campo, modificando assim as relações entre o urbano e o 

rural. 

Antes do período dessa nova configuração de ruralidade20,que aprofundaremos no 

segundo capítulo, a relação campo/cidade foi marcada por profundas dicotomias. Essa relação 

modificou-se inúmeras vezes, já que os processos históricos são dinâmicos. É importante 

compreender o processo de industrialização e urbanização do Brasil, com a mudança do foco 

do campo para a cidade, para compreendermos então as ressignificações do território rural. 

Favareto (2006) adverte que a configuração das cidades e dos espaços rurais no Brasil – como 

em outros espaços da América Latina – se deu desde os processos de colonização, que 

determinava as relações entre colonizador e colonizado e da representação a extensão do novo 

mundo nas colônias. No Brasil, as cidades só ganharam importância e se fortaleceram a partir 

                                                 
20 Dentro dos debates agrários e a configuração dos espaços rurais atuais, abordamos a tese do novo rural 
brasileiro, em que desmistifica a grande dualidade da Sociologia Rural expressa nas diferenças entre rural e 
urbano. Para endossarmos esse importante debate nesta pesquisa, aprofundaremos essas questões a partir dos 
conceitos de Wanderley (2004); Kageyama (2008) e Carneiro (2012).  
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da segunda metade do século XVIII, tornando-se uma sociedade agrária. Favareto afirma 

ainda que: “[...] foram os senhores da terra que esboçaram o primeiro perfil do Brasil colonial, 

ao passo que as populações urbanas – artesãos e pequenos funcionários, clérigos e pequenos 

comerciantes – foram suplantadas” (2006, p. 93). Deste modo, observa-se o estabelecimento 

de uma aristocracia que promoveu uma grande concentração fundiária, e por meio das 

relações de poder, gerou relações desiguais, produzindo assim situações de miserabilidade, 

principalmente na região nordeste, advindas de um modelo escravocrata e patriarcal. 

O processo de urbanização no Brasil ocorreu somente a partir das décadas de 20 e 30 

do Século XX com o advento do crescimento populacional, gerado pelo aumento da qualidade 

de vida e pelo êxodo rural, entre outros fatores. Esse aumento populacional gerou uma 

hipertrofia urbana, já que não foi acompanhado de melhorias na infraestrutura. Este momento 

foi marcado por uma débil industrialização, um frágil crescimento econômico e uma eminente 

crise na produção de alimentos, que não acompanhava o grande aumento da população. 

Favareto (2006) define o processo de urbanização latino-americano como único e 

determinante para analisar o campo, uma vez que 

a herança colonial e escravista, associada à hipertrofia urbana e à vertigem resultante 
da velocidade com que ela se deu, é, a um só tempo, resultado e causa de um estilo 
de urbanização que se fez sem a criação de classes e lugares mediadores, a exemplo 
daquilo que os villages e seus respectivos atores representaram na Europa Ocidental 
(FAVARETO, 2006, p. 96).   

Essa urbanização acompanhou o modelo de desenvolvimento dos países considerados 

desenvolvidos. Deste modo, favoreceu as trocas entre os países e regiões, relegando ao 

segundo plano as trocas entre cidade e campo, e assim, este processo de urbanização isolou o 

campo por um longo período, em que o espaço do campo ficou a mercê dos sujeitos que lá 

permaneceram. Somente a partir da década de 50 do século passado é que os países 

capitalistas avançados, principalmente a França e os Estados Unidos, procuraram investir na 

expansão da indústria ao campo, buscando associá-lo ao desenvolvimento das cidades, porém 

ainda sem estreitar os laços orgânicos. Para Favareto (2006), foi a partir deste processo que 

um tipo de ruralidade foi levado ao fim, o das sociedades camponesas tradicionais, dando 

espaço para outra dinâmica que aproxima as condições de vida em ambos os espaços. Esta 

nova dinâmica promoveu modificações no campo como: a redução do padrão de 

esvaziamento demográfico do campo - devido principalmente ao avanço da infraestrutura e 

das possibilidades de comunicação com novos habitantes e profissionais e equalização das 

rendas. Por fim a descentralização econômica e política propiciou o surgimento de novas 
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oportunidades de trabalho. Portanto, os espaços rurais deixam de ser meros produtores de 

bens primários para dar lugar a uma maior diversificação e a uma maior integração entre os 

diferentes setores. 

 No final da segunda guerra mundial se intensificou um ciclo de expansão econômica 

liderado pelos Estados Unidos, que encontrou na agricultura um terreno de aplicação 

particularmente receptivo. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, berço da modernização 

da agricultura, o setor agrícola passou a se inserir cada vez mais no sistema econômico e, para 

tal, o Estado, as indústrias agroalimentares e uma camada de agricultores empresariais 

conjugaram esforços e elaboraram leis para transformar a agricultura em um setor moderno, 

pois, o crescimento econômico do período foi acompanhado pelo avanço tecnológico que 

buscava o aumento da produção e da produtividade (ALMEIDA, 1997).  

De acordo com o autor, todo esse processo colocou a agricultura em um plano 

secundário ao setor industrial, fornecendo matéria-prima, mão de obra barata e consumindo 

diretamente os bens industriais. Assim, para aumentar a produtividade na agricultura 

introduziu-se uma série de agentes econômicos que determinaram uma nova forma de 

produção de alimentos. A agricultura passou a depender das indústrias à montante e à jusante, 

ou seja, das indústrias químicas que produziam insumos e a indústria de processamento que 

recebiam a matéria prima. 

 Este processo de integração da agricultura à indústria não significou apenas uma 

mudança de ordem quantitativa – de aumento da compra e venda, mas em decorrência deste 

processo ocorreram mudanças radicais das estruturas do campo, principalmente na esfera 

social. Uma consequência importante desta modernização citada por Almeida (1997) está 

relacionada à postura dos órgãos públicos de difusão de tecnologias para o campo – a 

extensão rural – que possuíam a tarefa de inserir os agricultores no modelo de 

desenvolvimento idealizado, denominando os que não se enquadravam de retardatários da 

modernização, ou seja, todas as formas de produção que não eram baseadas neste modelo de 

desenvolvimento eram desvalorizadas, e desse modo eram eliminadas, e o êxodo rural 

tornava-se necessário e inexorável para que as dinâmicas industriais se desenvolvessem em 

boas condições. 

No Brasil e no restante dos países latino-americanos, a modernização se deu mais 

intensamente a partir da metade da década de 60, quando foi implantado nos países um setor 

industrial voltado para a fabricação de equipamentos e produção de insumos para a 

agricultura. Delgado classifica esse processo do pós-guerra como “[...] integração técnica-
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agricultura-indústria” (2001, p. 164), fortemente caracterizada por mudanças nas bases 

técnicas do meio de produção agrícolas. Nessa época iniciou a chamada “Revolução Verde” 

que tinha como princípios o aumento da produtividade mediante o uso intensivo de insumos 

químicos, de variedades de cultivares de alto rendimento, melhoradas/modificadas 

geneticamente, maquinário agrícola intensivo, dentre outros conjunto de práticas, que foram 

denominadas de pacote tecnológico21. Este trabalho não se propõe a produzir um recorte 

histórico acerca da revolução verde, porém necessitamos expor algumas consequências deste 

modelo importado na perspectiva de buscar um novo paradigma de produção e de relação 

com a terra, que seja de base mais ecológica. 

De uma forma geral, essa modernização dos países latino-americanos fazia parte da 

conjuntura mundial do período, que era marcada por uma intensa crise no mercado de 

alimentos, como também pelo aumento populacional, ou seja, utilizava-se do discurso de um 

possível aumento da fome no mundo para disseminar um modelo determinado de produção 

agrícola (ALMEIDA, 1997). 

É importante destacar que essa “modernização conservadora” que incorporou pacotes 

tecnológicos provindos do movimento de revolução verde trouxe fortes impactos na 

conjuntura agrária do período, deixando o movimento pela Reforma Agrária estagnado até o 

início da década de 1980. Delgado (2001) destaca que neste período (1965-1980), 

O caráter heterogêneo da agricultura brasileira – do ponto de vista técnico, social e 
regional – foi preservado e até mesmo aprofundado nesse processo de 
modernização. Em certo sentido, pode-se visualizar nele um pacto agrário 
modernizante e conservador, que, em simultâneo à integração técnica da indústria 
com a agricultura, trouxe ainda para o seu abrigo as oligarquias rurais ligadas à 
grande prioridade territorial e ao capital comercial (DELGADO, 2001, p. 165). 

Além dos impactos sociais, esse modelo de modernização agrícola trouxe aspectos 

ambientais que devem ser analisados criteriosamente. Altieri (2012) desenvolve cinco 

principais consequências e impactos considerados negativos decorrentes da revolução verde, 

principalmente a partir da perspectiva ambiental, social e cultural. Inicialmente, esse pacote 

tecnológico marginalizou um enorme número de agricultores familiares, camponeses que não 

podiam arcar com o elevado custo da aquisição dessa tecnologia, que consistia nas variedades 

de cultivares, fertilizantes químicos, irrigação, dentre outras. Para os agricultores que 

lograram bons resultados, a maioria apoiados pelos programas governamentais de extensão e 

crédito, a aquisição e implantação dessa tecnologia fez aumentar consideravelmente o uso de 

                                                 
21 Para compreender melhor as dimensões da Revolução Verde no Brasil e na América Latina, buscar Almeida 
(1997), Moreira (2000) e Caporal (2009).  



 

45 

agrotóxicos, trazendo consequências indiscutíveis para a saúde dos trabalhadores e para o 

meio ambiente. A terceira consequência vai de encontro à agrobiodiversidade22. O uso de 

monocultura23 pelos agricultores familiares, além de necessitar um maior manejo com o uso 

intensivo de agrotóxicos, ameaçou significativamente suas produções, já que culturas 

uniformes mostraram ser mais suscetíveis a infestações de parasitas e doenças, que como 

consequência, afeta a segurança alimentar das comunidades rurais.  

A agrobiodiversidade é necessária para garantir um equilíbrio nutricional, porém, a 

disseminação das cultivares melhoradas geneticamente veio acompanhadas da simplificação 

das produções tradicionais, excluindo a diversidade também na dieta. E por fim, o autor 

aponta para uma importante questão relativa também a diversidade cultural. De acordo com 

Altieri, a introdução de sementes híbridas e modificadas geneticamente, substituíram as 

sementes crioulas, o que pode representar uma perda na diversidade cultural das comunidades 

tradicionais rurais, já que o alimento e a agricultura são elementos centrais na cultura destes e 

assim, “[...] a conservação e o manejo da agrobiodiversidade podem não ser viáveis sem a 

preservação da diversidade cultural” (2012, p. 31). 

A partir da implantação dos pacotes tecnológicos para o aumento da produção nas 

grandes propriedades e integração da agricultura à indústria, foram sendo originados os 

“territórios do agronegócio” 24, gerando uma ideologia dominante sobre a agricultura familiar 

e a pequena produção rural. Moreira (2000) indica que essa ideologia foi naturalizada e a 

busca pela subsistência era vista como uma condição natural dos pobres do campo. Portanto, 

as políticas voltadas para essas categorias eram sempre assistencialistas e dificilmente 

voltadas para o progresso e ascensão social. 

                                                 
22 Machado (2007) discute o manejo agroecológico tradicional com base no conceito de agrobiodiversidade que 
foi construído a partir das resoluções da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Nos seus documentos, 
a agrobiodiversidade “[...] é definida como um termo amplo que inclui todos os componentes da biodiversidade 
relevantes para a agricultura e alimentação e todos os componentes da biodiversidade que constituem os 
agroecossistemas” (2007, p. 41). Esse conceito surgiu com o intuito de endossar o contraponto à agricultura 
industrial que gerou forte erosão da biodiversidade, consequentemente provocando perdas nos aspectos sociais e 
culturais.  
23 De acordo com Altieri (2012), é de amplo conhecimento, tanto científico, quanto tradicional, que a 
especialização e simplificação dos agroecossistemas, representados pelos os monocultivos de cultivares 
geneticamente homogêneas, não possuem os mesmos mecanismos de defesa ecológica que os policultivos e os 
ecossistemas naturais, ou seja, estão mais suscetíveis aos surtos de populações de pragas e doenças. 
24 Termo utilizado por Fernandes (2008) para determinar a dinâmica do agronegócio. No Brasil, o agronegócio 
disputa território com o campesinato, apesar de formarem territórios diferenciados, com organizações espaciais e 
paisagens geográficas completamente distintas. Porém, o agronegócio ao se territorializar, desterritorializa a 
agricultura camponesa, e assim, o território é utilizado como instrumento de controle social para subordinar 
comunidades rurais aos modelos de desenvolvimento apresentados pelo capital. O debate sobre território será 
aprofundado no segundo capítulo. 



 

46 

Fernandes (2008) propõe uma análise do agronegócio a partir da construção do seu 

conceito e da difusão do seu discurso ideológico. O seu conceito (agribusiness) foi formulado 

primeiramente por John Davis e Ray Goldberg no ano de 1957, e significava um conjunto de 

sistemas que compreendia a agricultura, indústria, mercado, capital e trabalho. No Brasil, o 

termo agronegócio surgiu apenas na década de 1990, já que anteriormente utilizava-se o 

termo original da língua inglesa ou era substituído por agroindústria, e posteriormente, 

complexo agroindustrial. Entretanto, o autor parte do pressuposto que devemos encarar o 

conceito de agronegócio principalmente como uma construção ideológica, que serviu para 

tentar modificar a imagem latifundista da agricultura capitalista25. Desse modo, essa imagem 

foi construída para renovar a imagem da agricultura capitalista, e assim modernizá-la, ou seja, 

houve um aperfeiçoamento do processo, mas não uma solução dos problemas 

socioeconômicos e políticos, e assim “[...] o latifúndio efetua a exclusão pela 

improdutividade, o agronegócio promove a exclusão pela intensa produtividade” 

(FERNANDES, 2008, p. 48). 

Reportando-nos ao nosso estudo, a região que compreende a EFAL e a maioria das 

comunidades onde residem os jovens que a frequentam está situada no Baixo São Francisco 

Sergipano, território este conhecido por abrigar diferentes iniciativas do agronegócio, na 

maioria de cunho Estatal, ao longo das últimas décadas. A atividade agropecuária no campo 

sergipano deu um grande salto de expansão entre os anos de 1970-1995 e assim, 

necessariamente os territórios de matas e de pequenas propriedades recuaram. Conceição 

(2011), ao tratar da expansão do agronegócio no estado, expõe que “[...] as políticas agrícolas 

locais fazem coro às políticas nacionais e internacionais sob o comando das instituições 

financeiras internacionais que determinam a ampliação das monoculturas para a produção de 

agrocombustíveis” (2011, p. 6). A Bacia do São Francisco compõe 28 (vinte e oito) 

municípios do estado, onde a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba - CODEVASF atua diretamente na implantação de projetos de irrigação 

vinculados ao desenvolvimento rural nas áreas de grandes várzeas. Um grande projeto de 

irrigação que merece destaque por desenvolver o agronegócio na região foi o denominado 

Cotinguiba/Pindoba, no ano de 1979, implantados nos municípios de Propriá, Neópolis e 

Japoatã com “[...] 2.425 hectares e 520 lotes produzindo arroz e frutas” (CODEVASF, 2012 

apud ESTEVES, 2012, p.44). 

                                                 
25 O latifúndio historicamente carrega em si uma imagem da exploração, do trabalho escravo, da extrema 
concentração de terra, do coronelismo, do clientelismo, da sobrevivência e do atraso político e econômico 
(FERNANDES, 2008). 
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De acordo com Esteves (2012), a implantação desses projetos de perímetros irrigados 

não se efetivou devido a uma combinação de diversos fatores, como a desapropriação de 

terras pelos agricultores; a falta de assistência técnica e a inadimplência no pagamento dos 

créditos rurais, já que os custos de produção eram altos. Esse projeto de instalação dos 

perímetros irrigados visou a grande produção de arroz com o objetivo de reduzir a importação 

do produto e tornar-se autossuficiente. Contudo, essa iniciativa trouxe impactos negativos 

para a região e consequências desastrosas, gerando bolsões de miséria e pobreza. 

No início da década de 90 do século passado ocorreu a implantação dos projetos de 

fruticultura irrigada na região denominada Platô de Neópolis, que compreende os municípios 

de Japoatã, Neópolis, Santana do São Francisco e Pacatuba. Ainda de acordo com a autora, 

esse projeto veio com o intuito de recuperar os danos provocados pela crise do sistema 

sucroalcooleiro, advinda da política do Proálcool26. Com o não prosseguimento e ausência de 

investimentos, as áreas que eram destinadas à fruticultura atualmente estão sendo tomadas 

para as plantações de cana-de-açúcar, que atualmente está em forte desenvolvimento na 

região.  

O cultivo da cana-de-açúcar historicamente no Brasil sempre esteve associado ao 

latifúndio, concentração, exploração do trabalhador e monocultura e atualmente pouco se tem 

modificado dessas dinâmicas relativas a essa produção. A cultura da cana é a que mais tem se 

desenvolvido no país nos últimos anos e é destinada a produção de açúcar e álcool. De acordo 

com os dados de diferentes autoras como Esteves (2012) e Conceição (2011), entre os anos de 

1990 e 2010 o cultivo de cana-de-açúcar foi a que mais se destacou no país com uma variação 

positiva de 112%, e trazendo para o Território do Baixo São Francisco sergipano, Japoatã é o 

município que mais produz, correspondendo a 30% de toda a produção do território. Contudo 

não é tão significativa se compararmos com a produção de todo o estado, onde contribui com 

apenas 6,6%, ficando em quinto lugar.  

Em relação à concentração de terras destinadas à produção de cana-de-açúcar, as 

autoras demonstram que existe um intenso processo de concentração latifundiária na região, 

em que a maior parte das terras está em posse dos grandes proprietários e usineiros. Todo esse 

aumento da produção de cana-de-açúcar não seria possível se não houvesse um intenso 
                                                 
26 O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi lançado em 1975 pelo governo militar a partir de uma intensa 
crise do petróleo mundial e na queda do preço do açúcar, iniciada no início dos anos de 1970. Desse modo, viu-
se no álcool a possibilidade de substituir alguns derivados do petróleo. Para tanto, modernizou-se a atividade 
sucro-alcooleira, dentro dos princípios da modernização conservadora, expandido as terras para a monocultura e 
gerando consequências impactantes nos territórios da agricultura familiar, em que foram pressionados para 
convertessem-se em produtores de cana-de-açúcar ou desapropriar-se dos seus territórios. 
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incentivo governamental para 

alavancar principalmente a 

produção de álcool para 

etanol, garantindo um maior 

acesso aos grandes produtores 

e latifundiários aos créditos 

rurais, isenção de dívidas e 

impostos, dentre outras 

concessões. 

Observa-se, portanto, 

que o território produzido 

pela cana pressiona o 

território camponês da agricultura de subsistência e dos policultivos a transferirem suas terras 

aos monocultivos e usinas, provocando as modificações do espaço rural e as mobilidades 

populacionais. As transformações não se restringem ao espaço físico, mas implicam em 

alterações nos modos de vida das famílias e comunidades da região. A fotografia 1.1 é 

emblemática ao demonstrar o trabalho rural durante a época da colheita da cana. O mais 

interessante é que esta imagem foi produzida por uma estudante do local de trabalho do seu 

pai próximo à comunidade da EFAL. De acordo com a estudante, ela não gosta que o pai 

trabalhe nas usinas devido ao intenso uso do herbicida, que segundo ela “[...] todos os 

empregos que ele arruma é com veneno, aí ele passa um tempo, quando ele vê que está 

ficando bem cansado mesmo, aí ele sai... Se não saiu já, vai sair daqui a uns dias” 

(Depoimento sobre as fotografias, Jovem 5). 

Ao entrevistarmos o trabalhador, perguntamos: 

O que sua filha acha de você trabalhar com essas questões, com herbicida? 

[...] inclusive eu tô até saindo agora... Daqui a uma semana, talvez sexta, vou pedir 
pra eles me colocarem na redução, até porque já tem três anos que eu trabalho com 
isso, não quero passar muito tempo. Faz mal... (Entrevista – Pai da Jovem 5) 

O trabalho em canaviais, na queima, corte e processamento da cana é uma realidade 

para muitos pais e trabalhadores dessa região. Por ser uma cultura uniforme e especializada, o 

uso de agrotóxicos e de fertilizantes químicos são necessários para manter a elevada 

produtividade. Desse modo, a intensa exposição a esses produtos tornou-se usual para esses 

trabalhadores, que apesar de sentirem a necessidade do afastamento, possuem poucas 

alternativas de trabalho que neguem essa perspectiva da monocultura. As consequências do 

 

Fotografia 1.1. Trabalhadores rurais durante o corte da cana.  
Fonte: Autoria Jovem 5, 2012. 
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uso desses agrotóxicos são fortemente percebidas não só pelo trabalhador, como também por 

sua família, já que sua filha comenta que o pai demonstra maior exaustão física devido 

principalmente ao uso intensivo dos venenos. Altieri (2012) denomina de doenças ecológicas 

todos os impactos negativos causados pelas grandes monoculturas, e as divide em duas 

categorias: doenças do ecótopo e doenças da biocenose. A primeira são todos os impactos 

gerados no ambiente, como erosão do solo, esgotamento dos recursos naturais, poluição do 

solo e das águas, salinização e alcalinização, dentre outros. Já as doenças da biocenose ou 

comunidade referem-se aos impactos que causam consequências a todos os seres, como por 

exemplo, ressurgência de inúmeras pragas e doenças aos agrotóxicos, perdas de safras, de 

plantas silvestres e da diversidade genética. Apesar do uso dos agrotóxicos se intensificarem a 

cada ano27, as perdas de produção são recorrentes devido ao ataque de pragas (em geral, cerca 

de 20 a 30%), ou seja, os espécimes considerados pragas (em suas maiorias artrópodes) estão 

aumentando suas resistências aos produtos tóxicos. Contudo, os seres humanos não. 

Diariamente são publicados casos de diversas doenças vinculadas a esses produtos, e a mais 

comum relacionam-se aos casos de câncer28.  

Apesar da uniformidade das paisagens observadas na região, pouco foi comentado 

sobre os monocultivos e as grandes propriedades nas entrevistas realizadas. Nenhum monitor, 

jovem ou família citou essas questões em suas entrevistas. Entretanto, ao analisar os Planos de 

Estudos (PE) existentes nos Cadernos da Realidade (CR)29 dos estudantes, notamos que existe 

em alguns uma postura política e ideológica referente às questões do campo e a relacionamos 

com influência dos Movimentos Sociais existentes nas comunidades que também atuam como 

formadores e a postura da EFA frente às questões do agronegócio e reforma agrária .Assim, 

sobre as consequências do latifúndio, um dos sujeitos responde que:  

Na maioria das vezes as consequências fazem com que o agricultor fique a margem 
da miséria, pois, a maioria das terras estão concentradas na mão de poucos, com isso 
deixando o pequeno sem terra para trabalhar e dai tirar sua sobrevivência (PE 
Reforma Agrária, 2011 – Jovem 1). 

                                                 
27 De acordo com os dados de Altieri (2012), nos últimos 50 anos, o uso de agrotóxicos aumentou drasticamente 
em todo mundo, chegando atualmente a 2,56 milhões de toneladas por ano. 
28Autores como Caporal, Costabeber e Paulus (2006); Costabeber, Angulo e Jodral (2000) aprofundam essa 
questão das consequências do intenso uso dos agrotóxicos na saúde humana e dos outros seres vivos, 
principalmente os relacionados aos pesticidas organoclorados e bifenil policlorado (PCBs), disseminados a partir 
da década de 1950 e 1960. Os primeiros trazem dados sobre como os tóxicos podem alterar o comportamento 
reprodutivo de espécies animais, já que determinadas substâncias químicas possuem a capacidade de reduzir 
drasticamente o número de espermatozoides. Costabeber, Ângulo e Jodral (2000) buscam associar o uso dos 
pesticidas organoclorados e dos PCBs a incidência de câncer de mama em mulheres. 
29Tanto os Planos de Estudos (PE) quanto o Caderno da Realidade (CR) são instrumentos pedagógicos utilizados 
nas EFAs que objetiva integrar o meio de vida ao processo de aprendizagem escolar. Abordaremos esses 
instrumentais com maior aprofundamento no terceiro capítulo. 
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 A produção de monocultivos em larga escala produz consequências impactantes para o 

campo e os sujeitos que o compõe como exploração do trabalhador, isolamento e pressão nos 

pequenos estabelecimentos camponeses, poluição das águas e do solo, dentre outros. A partir 

da afirmação do J1, podemos analisar que a concentração de terra é um problema social 

presente inclusive no cotidiano da juventude do campo que se relaciona com a agricultura. 

Desse modo, o processo de expansão, principalmente da cana na região, provoca um 

acentuado recuo das propriedades camponesas que produzem as culturas alimentares por meio 

de policultivos.  

 Na perspectiva de alguns jovens, esses afirmam que 

A Reforma Agrária visa não só valorizar o trabalho como também a sociedade em 
geral, pois a maior parte dos alimentos que são expostos na mesa, tem fins da 
agricultura familiar porque são diversas culturas, e não a monocultura (PE Reforma 
Agrária, 2012 – Jovem 4). 

O Brasil possui graves problemas econômicos e sociais resultantes da forma como 
distribui a propriedade da terra e da forma como se organiza a produção na 
agricultura. O resultado disso é uma sociedade extremamente injusta, onde de um 
lado, temos meia dúzia de grandes proprietários, muito ricos, e do outro, milhões de 
brasileiros pobres, que não conseguem sair da pobreza. Esses problemas se chamam 
de questão agrária. E a solução para esses problemas, ou seja, para construir uma 
sociedade mais igualitária, com menos pobres e ricos: é preciso fazer Reforma 
Agrária (PE Reforma Agrária, 2012 – Jovem 6) 

As afirmações de J1 e J6 nos remetem a pensar na problemática da terra e da justiça 

social. Wanderley (2000) aponta três dimensões da crise da agricultura moderna: a primeira se 

configura como econômica, que ao buscar uma maior eficiência tecnológica e comercial, 

muitos países se depararam com os efeitos da superprodução, que gerou consequências para a 

própria dinâmica da agricultura. A segunda dimensão perpassa pela questão social, que ao 

mecanizar e modernizar as estruturas houve uma redução da necessidade de força de trabalho, 

gerando desemprego em grande escala. Por fim a questão ambiental, que com o uso intensivo 

dos insumos químicos industriais trouxe a consequência do desgaste de recursos naturais. 

Além dessas dimensões citadas por Wanderley (2000), outros críticos da 

“modernização conservadora” apresentam outras discussões importantes. Almeida (1997) 

aponta que no plano econômico houve um intenso encarecimento da utilização de insumos, e 

concomitantemente, uma queda da renda dos trabalhadores do campo. Esse processo de 

desenvolvimento, em geral, provoca um engessamento da agricultura. No plano ambiental, 

existem inúmeros problemas apontados pelos mais diversos autores acerca do modelo 

convencional agrícola. Problemas estes como o desflorestamento, erosão da biodiversidade – 
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em decorrência da padronização dos monocultivos, poluição dos solos e consequentemente 

das águas, esgotamento dos recursos renováveis e não renováveis, dentre tantos outros. 

São a partir dessas críticas ao modelo conservador de desenvolvimento da agricultura 

que reiteramos a importância da agricultura familiar no processo de resistência, superando 

todas essas críticas apontadas anteriormente. Entretanto, iremos focalizar a potencialidade que 

a agricultura familiar possui para a conservação da biodiversidade e na manutenção dos 

sistemas sustentáveis, já que os camponeses, estando alheios ao pacote tecnológico proposto 

pelo agronegócio, constroem diretamente relações de significação e pertencimento com a 

natureza, a partir das ações cotidianas representadas nos habitus camponeses. 

A busca por um novo paradigma envolve a transição para outra agricultura, diferente 

da convencional e com um enfoque na agricultura familiar. Bolfe aposta na agricultura 

familiar para auxiliar nesta transição, porque a produção familiar apresenta uma série de 

vantagens, seja pela sua menor escala, pela maior facilidade de gerenciamento, mão de obra 

mais qualificada – e que possui pertencimento com a causa e, sobretudo “[...] por sua maior 

aptidão à diversificação de culturas e à preservação dos recursos naturais” (2011, p. 125).  

1.3 Agricultura para a conservação e manejo da biodiversidade 

 A partir da discussão anterior, observa-se o quanto a agricultura transformou os 

espaços e territórios no Brasil ao incorporar dinâmicas da modernização da agricultura que 

compreendem o uso de insumos químicos advindo de recursos minerais fósseis, 

desmatamento dos ecossistemas – como o cerrado, mata atlântica, caatinga e atualmente o 

amazônico para a pecuária, poluição dos cursos d‟água, dentre tantas outras práticas 

consideradas destrutivas. 

Desta forma, compreendemos a necessidade de debater o desenvolvimento de um 

novo paradigma que paute a sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas, e 

consequentemente uma maior justiça social no campo. Muitas pesquisas atualmente se 

propõem a analisar práticas agrícolas mais sustentáveis ao incorporar uma visão ecológica, 

uma perspectiva social e um enfoque sistêmico. Entretanto, Almeida (1997) aponta múltiplas 

imprecisões conceituais, dúvidas e até mesmo contradições nas noções de sustentabilidade, 

especificamente para a agricultura e para o desenvolvimento rural. Desse modo, o autor indica 

generalizações das práticas e dificuldades em desenvolver um método de ação, devido à falta 

de acúmulo de conhecimentos sobre essas noções. Outra dificuldade em avançar e legitimar 

essas posturas é o caráter interdisciplinar na noção de agricultura sustentável, já que diversas 



 

52 

áreas do conhecimento devem ser integradas, como a biologia, agronomia, sociologia, 

economia, entre outras, e a comunidade científica tradicional ainda está distante dessa 

perspectiva. 

 Não nos deteremos nas imprecisões apontadas por muitos autores, pois entendemos 

que conceitos e teorias novas, que vão contra a corrente do pensamento tradicionalista atual 

sofrem dessa mesma imprecisão. Centraremos-nos na possibilidade de implementar modelos 

de agricultura de base ecológica nas pequenas propriedades, entretanto, é necessário destacar 

os desafios a serem superados por esses novos paradigmas. Almeida (1997) aponta seis 

principais questionamentos que se configuram em desafios para os que lutam por essa forma 

de fazer agricultura: (1) É possível conciliar o socialmente equitativo, com o ambientalmente 

equilibrado e com o economicamente eficiente e produtivo? (2) É possível que a pesquisa 

modifique suas bases para priorizar a conservação dos recursos naturais ao invés da 

maximização da produtividade? (3) Como poderemos desenvolver novas formas de atuação 

dentro da pesquisa, ensino e extensão? (4) Como integrar as diferentes áreas do conhecimento 

para gerar novas perspectivas? (5) Como elaborar indicadores de sustentabilidade que 

permitam avaliar e assim definir normativas e políticas adequadas? (6) E por fim, como tratar, 

no mesmo nível, as questões técnicas, ambientais e sociais? 

 A partir desses questionamentos iremos dar bases, com auxílio de alguns teóricos 

como Altieri (2012), Leff (2006) e Tuxill e Nabhan (2001), para o desenvolvimento de 

modelos de agricultura que sejam ricos em alternativas, e que acima de tudo, possam suprir as 

necessidades dos grupos sociais envolvidos. Existem novos movimentos sociais que desafiam 

a hegemonia do poder político e econômico e que ao lutar pelos seus territórios, lutam pelo 

reconhecimento do direito à autogestão dos seus recursos produtivos e de suas terras, ou seja, 

constroem um novo paradigma de produção.  

 Leff (2006) acredita que em conjunto com esse novo paradigma também está sendo 

desenvolvida uma nova racionalidade30 social e produtiva. Esses novos sujeitos do campo 

envolvidos com essas lutas “[...] estão revalorizando seu patrimônio natural e cultural, 

incluindo suas práticas tradicionais de manejo de seus recursos naturais” (LEFF, 2006, p. 
                                                 
30 Leff (2006) desenvolve o conceito de racionalidade ambiental a partir da crise da racionalidade moderna, 
quando esta se mostrou anti-natura.  A racionalidade ambiental busca rearticular cultura e natureza além de ser 
constituída por inúmeros e diversos processos simbólicos, materiais e imateriais, de significados construídos a 
partir da diversidade dos produtos sociais e culturais. Desse modo, podemos encontrar consonância no 
pensamento de Santos (2009), citado anteriormente, quando Leff (2006) expõe que essa racionalidade é 
construída de forma participativa e a sociedade tem que questionar de forma direta a racionalidade científica e 
tecnológica, que se associou à racionalidade capitalista. 
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491). Os camponeses não buscam apenas mudanças na estrutura de classes e nos modelos de 

propriedade privada, mas atualmente lutam também pela reapropriação do processo 

produtivo, ou seja, dos seus meios ecológicos e culturais de produção e o desenvolvimento de 

alternativas autogestionárias de seus recursos. 

A partir da ressignificação do mundo, os sujeitos formulam novas ou resgatam 

tradicionais estratégias produtivas como uma forma de resistência aos modelos externos, 

evitando assim a sua proletarização. Esse é o caso do movimento agroecológico, que por meio 

dos seus princípios, oferecem a possibilidade de disseminar práticas produtivas mais 

ecológicas e democráticas. Segundo as concepções de Leff (2006) acerca dos novos 

movimentos de reapropriação do mundo e de (re) existência, esse movimento agroecológico, 

que podemos considerar não só como ecológico, mas social, político e cultural, desenvolvido 

a partir dessas novas racionalidades e do resgate de práticas tradicionais de manejo, dá 

oportunidade dos sujeitos envolvidos se apropriarem de um discurso que legitima suas 

identidades, ou seja,  

Não apenas revivem no panorama político como novos movimentos que reivindicam 
espaços em um mundo objetivado e economicizado. Re-existem. Voltam a assumir 
sua vontade de poder ser como são; não como têm sido, mas como querem ser. 
Despertam seus sonhos, renascem suas utopias, para reinventar sua existência, para 
passar do ressentimento pela opressão ao re-sentimento de suas vidas (LEFF, 2006, 
p. 501). 

 Em decorrência dessa ressignificação, podemos afirmar que a agroecologia surge 

como um território construído por esses movimentos do campo e pelos pequenos “homens da 

terra” que buscaram criar agroecossistemas adaptados às condições locais e sustentáveis. 

Mesmo antes da agroecologia surgir como uma base científica para contrapor a agricultura 

industrial, camponeses já a praticavam e desenvolviam diversas técnicas de manejos 

consideradas sustentáveis. Ao longo do tempo esses saberes tradicionais foram sendo 

modificados, incorporando estratégias mais sofisticadas de percepção do ambiente natural, e 

assim, adaptando determinadas características aos agroecossistemas. Esses conhecimentos e 

saberes tradicionais, como já colocado anteriormente, fazem parte da cultura dos povos do 

campo, e desse modo são reproduzidos e passados de geração em geração.  

 Entretanto, foi apenas a partir da década de 1980 que o termo Agroecologia31 se 

popularizou, principalmente no Brasil, a partir dos movimentos de agricultura alternativa. 

                                                 
31A Agroecologia é compreendida e afirmada como uma ciência concreta, porém em constante construção. 
Segundo Guhur e Toná (2012), atualmente observamos que ela divide-se em duas vertentes: a americana, 
representada por Miguel Altieri e Stephen Gliessman e a vertente europeia, ligada ao Sevilla-Guzmán e Molina. 



 

54 

Somente no fim da década de 1990 do século passado, e mais intensamente nos anos 2000 

que os movimentos sociais incorporaram em sua pauta o debate da agroecologia como 

bandeira e estratégia política. É neste período que se percebe a potencialidade desse debate no 

enfrentamento do agronegócio, além de incorporar à questão ambiental escopo político e 

reivindicatório. 

 O modelo agroecológico tem como principal objetivo “[...] integrar todos os 

componentes, buscando aumentar a eficiência biológica geral, a preservação da 

biodiversidade e a manutenção da capacidade produtiva e autoregulatória do 

agroecossistema” (ALTIERI, 2012, p. 114). E para tanto, busca propor um sistema de manejo 

que leve em consideração o uso dos recursos locais, e ao contrário da agricultura industrial, 

uma estrutura logística e operacional adequada à realidade e as condições socioeconômicas e 

ambientais existentes, ou seja, a atividade agrícola deve ser sempre adaptada às necessidades 

locais. 

 Para a agroecologia, um campo de cultivo é necessariamente visto como um sistema 

complexo, nos quais ocorrem relações ecológicas, como ciclagem de nutrientes, interações 

entre os espécimes – tanto fauna quanto flora, sucessões, dentre outros. É a partir dos 

processos naturais que os agroecossistemas são manejados, melhorando a produtividade 

(principalmente em longo prazo), diminuindo a entrada no sistema de insumos externos, além 

da independência dos camponeses das políticas agrícolas convencionais.  

É incorporando características e saberes da agricultura tradicional que a agroecologia 

se consolidou e construiu seus princípios. De acordo com Tuxill e Nabhan (2001), a 

agricultura tradicional pode ser definida como uma atividade que praticada durante muitas 

gerações em uma comunidade ou cultura. Para que ela seja „tradicional‟ deve ter as seguintes 

características: (1) Predomínio de trabalho humano e animal sobre o trabalho mecanizado; (2) 

Existe uma grande variedade de cultivos e múltiplas variedades de cada cultivo para diversos 

propósitos, ou seja, “[...] compreendem não só frutos, cereais e hortaliças para a alimentação, 

mas também plantas medicinais, especiarias, cultivos comerciais, ornamentais, materiais de 

construção e lenha” (2001, p. 155)32; (3) predomínio de cultivo intercalado sobre o 

monocultivos; (4) Menor dependência dos inseticidas, herbicidas e fertilizantes comerciais; 

                                                                                                                                                         
As duas se complementam, porém a última representa uma “agroecologia de viés sociológico, que busca 
inclusive uma caracterização agroecológica do campesinato” (GUHUR; TONÁ, 2012, p. 59). 
32 Texto original extraído de Tuxill e Nabhan (2001): “[...] comprenden no solo frutos, cereales y hortalizas para 
la alimentación, sino además plantas medicinales, especias, cultivos comerciales, ornamentales, materiales de 
construcción y leña” (Tradução nossa). 
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(5) maior dependência das chuvas e dos cursos de água locais; (6) Maior uso de cultivos 

adaptados localmente; e por fim, (7) O manejo se realiza principalmente atendendo a 

princípios e práticas que provém não da investigação científica normal, mas de conhecimentos 

e observações de domínio comunal que se transmitem oralmente. Os autores não mencionam 

o termo agroecologia, porém mencionam a possibilidade de conservação das espécies locais 

por meio do trabalho direto com as comunidades tradicionais locais.  

Ao analisarmos essas características, podemos perceber uma estreita relação entre 

cultura, natureza, comunidades rurais e a importância dos processos educativos – tanto 

formais quanto não-formais para a propagação de valores necessários para a construção de 

uma relação sustentável nos agroecossistemas, além de reproduzir e valorizar os processos 

culturais tradicionais. No próximo capítulo nos propomos a refletir sobre a temática da 

educação em relação ao modelo social, econômico e cultural em que é gestada, no intuito de 

compreendermos em que contexto a pedagogia da alternância está situada, já que existem 

movimentos educativos que buscam trazer para o debate essas questões agrárias que expomos. 

A partir da conjuntura apresentada podemos analisar se a proposta pedagógica desenvolvida 

na EFAL contribui ou não para a difusão de princípios e práticas ambientalmente sustentáveis 

às comunidades rurais. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PENSADAS PELOS 

SUJEITOS DO CAMPO
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CAPÍTULO II 

2.1 A Educação no contexto dos territórios rurais 

Ao refletir sobre algumas questões da educação do campo no Brasil, optamos em 

inicialmente compreender algumas dimensões relacionadas ao meio rural que gerou um 

modelo educacional deficiente. A partir de profundas transformações no desenvolvimento 

rural e de mudanças nas configurações sociais, econômicas e culturais, emergiram 

movimentos sociais que reivindicam um modelo de educação pensada pelos sujeitos do 

campo. Dos processos de desenvolvimento rural, surgiu a necessidade de se pensar em uma 

“nova ruralidade”, que vai além da dicotomia campo-cidade e desmistifica as visões obsoletas 

do campo como um território de atraso. 

Essa dicotomia, que opõe o tradicional ao moderno, representado pela cidade vem de 

uma visão tradicional que atribui ao campo três características principais: a baixa densidade 

populacional, a população se ocupa eminentemente com atividades agrícolas, e vivem e 

resistem em permanente situação de atraso, tanto material quanto cultural (KAGEYAMA, 

2008). Esse caráter dicotômico perdurou por várias décadas nas produções científicas e 

apontavam várias diferenças, dentre elas a que mais se destacava era a dimensão ocupacional, 

em que o campo é basicamente o mundo das atividades e ocupações agrícolas.  

Para a referida autora, hoje predomina uma nova realidade em que esse novo rural 

possui uma grande diversidade de ocupações, serviços e atividades produtivas, e também não 

exclusivamente produtivas, como esportes, turismo e lazer. Há uma articulação entre o urbano 

e o rural, e essas transformações ocorreram devido à influência de diversos elementos, como o 

aumento da diversificação social no campo por se tornar agora atrativo às categorias urbanas, 

para diversos fins; crescimento demográfico, pela redução do êxodo; modernização rural; 

valorização dos patrimônios natural e cultural das localidades, além de determinar novos 

papéis aos agricultores, que passam a contribuir na fixação das paisagens rurais e na 

reprodução das tradições culturais. 

Deste modo, o campo passou a envolver uma complexa teia que contempla dimensões 

antes reduzidas à baixa densidade populacional e à ocupação agrícola, e hoje está inter-

relacionada à economia das próprias cidades. Segundo Kageyama (2008), o conceito de rural 

muda historicamente, mas ainda permanece indefinida devido a três enfoques: um espacial, 
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em que interagem as forças de dispersão e aglomeração; um territorial, visto como um espaço 

representado pelos sistemas locais de produção, economias locais, e outros; e ainda, um 

enfoque construtivista, que enxerga o espaço como resultado das ações e relações dos grupos 

sociais, ou seja, como uma representação simbólica.  

Estudos relacionados às questões rurais buscavam focar os aspectos do êxodo rural e 

suas implicações nos centros urbanos, como também um possível fim do rural a partir da 

incorporação do campo à cidade, entretanto, hoje, ocorre o oposto. Pesquisas abordam a 

permanência no meio rural e o aumento populacional nesses territórios, e este fato atual 

envolve projetos e relações que necessitam ser ancoradas por uma infraestrutura adequada, 

como saúde, educação, emprego e acesso a serviços e bens básicos. Esse processo pode ser 

denominado por alguns teóricos de desterritorialização, ocorrido de forma expressiva a partir 

da década de 80 do século passado, devido à interiorização da indústria. Essas migrações das 

indústrias fizeram parte do processo de transformação e modernização da agricultura 

brasileira, incorporando-a ao setor agroindustrial. Nesse contexto, a agricultura familiar foi 

excluída desse modelo econômico. De acordo com Fernandes (1999), essa modernização 

aumentou a produtividade, mas também o desemprego, e este fato gerou um grande aumento 

de trabalhadores rurais que buscaram nos movimentos sociais um caminho para a luta pela 

terra e reforma agrária.  Mas, apesar da urgência em refletir o campo, ainda existe essa 

carência, pois segundo Wanderley  

A legislação brasileira privilegia as funções político-administrativas exercidas a 
partir da cidade. Esta, com suas funções centralizadoras, seria depositária do poder 
público e distribuidora dos serviços públicos e privados, destinados a todos os 
munícipes, rurais e urbanos. Inversamente, no espaço rural do interior da sociedade 
brasileira, o povoamento é mais rarefeito e disperso em relação ao centro municipal. 
Existem nele apenas pequenas aglomerações, que não estão inscritas na estrutura 
politico-administrativa do país, nem absorvem os serviços essenciais 
(WANDERLEY, 2004, p. 4).  

 Sendo assim, observam-se de uma forma geral duas simbologias do rural: um rural 

isolado, com precariedade de acesso aos serviços e bens oferecidos pela sociedade, e afetado 

diretamente pelo êxodo rural; e outro rural povoado, onde os sujeitos possuem uma rica e 

tradicional cultura, com capacidade de resistência aos efeitos desagregadores aos quais estão 

sujeitos diariamente.  

 Antes de prosseguirmos com a temática sobre as novas ruralidades e as consequências 

para o modelo educacional do campo, devemos fazer um parêntese para trazer algumas 

contribuições e clarear nossas concepções de território e territorialidade, amplamente citados 

neste trabalho, já que este conceito é indispensável para a compreensão do mundo atual, 
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marcado pela globalização – tema recorrente nas obras de Milton Santos. As discussões sobre 

território atualmente resultam de diferentes percepções e concepções do espaço, assim como 

das novas relações que desenham novos territórios, o que está intimamente relacionado às 

características dessa nova ruralidade a qual estamos nos referindo. 

 Para Milton Santos, o entendimento do território, enquanto categoria de análise social, 

“[...] é fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido da existência 

individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro” (2005, p. 255). De acordo com Haesbaert 

(2007), território basicamente tem a ver com poder, indo além do poder político. O poder que 

determina o território tanto pode ser de dominação, quanto de apropriação. Assim, os 

territórios podem ser múltiplos e diversos, a partir do “espaço-tempo vivido”, ou 

“unifuncional”, que por meio da figura do Estado Territorial, é reproduzido pela lógica 

capitalista. Esse território não admite multiplicidade e defende apenas uma lógica territorial 

padrão. Dessa forma, o território pode ser considerado fundamentalmente um espaço definido 

e delimitado por e a partir das relações de poder. 

 O conceito de território surge como um espaço que é apropriado e ocupado por um 

grupo social específico. Esse conceito surge na tradicional geografia política associado a um 

discurso ideológico que associava a ocupação do território à identidade, em que um grupo não 

poderia ser mais compreendido sem o seu território, no sentido que suas identidades estariam 

relacionadas às características do espaço concreto (SOUZA, 2001). O autor faz uma crítica a 

essa visão de território por entender que ela obscurece o caráter político do termo e por 

reduzir o conceito à territorialidade do Estado-Nação, ou seja, do território pátrio, que por 

meio de um discurso neutralizante, deixa-o ausente de referências simbólicas e culturais e 

acentua as dimensões telúricas – de paisagem33, belezas e recursos naturais da “pátria”. 

 Para Souza (2009), essas dimensões são inseparáveis e antes de tudo, o território 

compreende as relações sociais que são projetadas no espaço34 e a territorialidade remete algo 

mais abstrato, onde coexistem diversas dimensões – culturais, políticas, sociais, econômicas e 

ambientais.  
                                                 
33 Devemos definir o conceito de paisagem em razão que será amplamente utilizado posteriormente nesta 
pesquisa. O termo paisagem pode possuir diversas definições, a depender do enfoque – geográfico, 
antropológico, artístico, ecológico, dentre outros. Pode ser compreendida como um espaço físico ou ser uma 
referência a cenários reais ou virtuais, ou ainda representar espaços de complexas relações sociais. A paisagem é 
parte integrante do meio e envolve diversas dimensões. Ela é dinâmica e é apreendida através dos nossos 
sentidos, principalmente da visão, já que ela possui fortes componentes estéticos, “[...], porém está ligada a um 
universo cultural que ultrapassa meros horizontes físicos do mundo natural. A paisagem são os povos, os 
costumes, as atrações e repulsas, os modos de ser e muito mais” (EMÍDIO, 2006, p. 20).  Assim, representa o 
cenário da vida de todos os seres.  
34 Para Souza (2009), o poder é uma dimensão das relações sociais, e o território é a expressão espacial disso.  
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 Atualmente encontramos no território novos recortes, decorrentes da nova constituição 

do espaço, os quais Santos (2005) denomina de horizontalidades e verticalidades. As 

horizontalidades são dominadas pela ordem local, e se refere a uma contiguidade territorial, já 

as verticalidades são produzidas por uma ordem global e constituídas por pontos distantes, 

ligados por processos sociais. Santos (2005) relaciona as horizontalidades ao espaço banal, o 

território de todos, que se contrapõem as verticalidades, relacionadas à noção de rede, 

território das formas e normas estabelecidas a serviço de alguns. Dessa forma, um mesmo 

território pode ser formado pelo espaço local, produzido e vivido pelos vizinhos, como 

também pelo espaço global, que advém de uma racionalidade e uma ideologia de fora para 

estabelecer normas. Essa oposição normalmente é agravada pelos conflitos territoriais e a 

tendência é que os lugares se unam verticalmente a serviço do grande capital. Entretanto, 

Santos (2005) admite que haja possibilidade da ampliação das novas horizontalidades, 

mediante novas formas de produção e consumo. Assim, 

Devemos ter isso em mente, ao pensar na construção de novas horizontalidades que, 
permitirão, a partir da base da sociedade territorial, encontrar um caminho que nos 
libere da maldição da globalização perversa que estamos vivendo e nos aproxime da 
possibilidade de construir uma outra globalização, capaz de restaurar o homem a sua 
dignidade (SANTOS, 2005, p. 260).  

 A partir dessas reflexões teóricas e conceituais sobre território, constatamos que 

relações sociais distintas produzem territórios distintos. Trazendo para as questões rurais, 

observamos que o agronegócio e o campesinato produzem territórios diferenciados de modo a 

termos dois campos: o campo da pequena produção, camponês, e o campo do agronegócio, 

citado no primeiro 

capítulo. Essa distinção 

pode ser observada na 

forma de organização 

dos territórios, que se 

reflete na paisagem. 

Enquanto o 

agronegócio organiza 

seu território para única 

e exclusivamente 

produzir mercadorias, o 

campesinato organiza 
 

Fotografia 2.1. Trabalhadores rurais durante o corte da cana. 
Fonte: Autoria Jovem 5, 2012. 
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seu território primeiramente para existir e se reproduzir. Podemos observar a construção da 

dimensão do território do agronegócio em nossa pesquisa. Como expomos no primeiro 

capítulo, a região do Baixo São Francisco, onde estão situadas as comunidades dos 

estudantes, possui um histórico de projetos voltados para o desenvolvimento do agronegócio 

sergipano, inicialmente na implantação de platôs para a fruticultura e atualmente com a volta 

das grandes usinas de cana-de-açúcar, destacada na fotografia 2.1, pertencente ao arquivo de 

fotos da Jovem 5. 

Assim como Milton Santos citou a existência dos conflitos territoriais, Fernandes 

(2008) defende a existência de uma disputa territorial entre capital e campesinato. Essa 

constante conflitualidade ocorre devido ao fato dos territórios serem constituídos de uma 

totalidade, ou seja, contém em si as dimensões do desenvolvimento, – política, econômica, 

social, cultural e ambiental, - que possuem bases completamente distintas. Portanto, temos 

duas relações sociais que produzem dois territórios, e que para se expandirem, precisam 

destruir um ao outro ou se reproduzir, ou ainda se reterritorializar em outro território.  

 Nessa perspectiva de produção de diferentes territórios, a educação acaba por gerar 

sentidos completamente diferenciados. Pois, as duas simbologias do “novo rural” citado 

anteriormente, evidenciam os conflitos e disputas territoriais ocorridas ao longo do tempo. 

Apesar de existirem duas simbologias do território rural, a educação – direito e necessidade 

fundamental para o desenvolvimento rural e consequentemente base para essa “nova 

ruralidade”, que amplia a resistência aos efeitos já citados – não acompanha essa proposta de 

desenvolvimento e historicamente foi tratada como resíduo35 do sistema educacional 

brasileiro. 

 No entanto, devemos reconhecer a deficiência dos processos educativos no Brasil de 

uma forma universal. Nas áreas urbanas, principalmente nas regiões norte e nordeste se 

observam índices baixíssimos de qualidade, quiçá em áreas rurais. Portanto, devemos deixar 

em evidência a necessidade de uma reestruturação na educação brasileira, que implica no 

aumento de recursos públicos investidos em educação, valorização do magistério, melhoria na 

formação de professores e das condições de infraestrutura escolar e didáticas, reconstrução 

participativa dos currículos, dentre outros, quanto para o campo quanto para a cidade. 
                                                 
35 Termo utilizado por Kolling, Néry e Molina (1999) para indicar a situação precária que as escolas do campo se 
encontram e da ausência de políticas públicas voltadas para estas. Segundo os autores, o próprio documento do 
MEC, intitulado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1997 assume que não existia planejamento para 
essas escolas e uma notória prioridade às escolas localizadas em áreas urbanas. Além dos PCNs, existe o Plano 
Nacional da Educação (PNE), que se configura como o documento oficial da política educacional brasileira, e 
neste não se encontrava nenhuma política específica para o campo.  
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A educação escolar deve ir além de um simples processo de acumulação de 

informações ou processo de ensino, como também ir além da sua existência, que é projetada 

pelos interesses econômicos e políticos. Para Nascimento (2009), a educação é, por 

excelência, uma prática social – assim como saúde, moradia, comunicação social, religião, e 

outros – e deve possibilitar aos sujeitos desenvolver os saberes existentes em determinada 

cultura, com o objetivo de formá-los. Mas, no Brasil, a partir da sua legislação educacional, o 

modelo proposto é único, o que para o autor reflete os interesses ocultos de uma sociedade 

desigual e que legitima os interesses dos sujeitos que detém o poder de pensar, refletir e 

escolher o que deve ser a escola e sua proposta pedagógica. Portanto, neste país de dimensões 

continentais, a educação se reduz a apenas uma, tanto ela serve ao sujeito da terra do 

semiárido nordestino, quanto ao ribeirinho da Amazônia. É a mesma educação que serve ao 

jovem da periferia da cidade grande, como para o filho de trabalhadores do meio rural. Apesar 

de ser compromisso da educação ofertar igualdade de oportunidades; possibilitar escolhas aos 

estudantes que desejarem optar por outro modo de vida em outra localidade, também é seu 

compromisso garantir uma formação plena, crítica e contextualizada (NASCIMENTO, 2009).  

2.2 Da Educação Rural brasileira à atual concepção de Educação do Campo  

A educação desenvolvida nos territórios rurais é uma consequência direta da 

implantação de diversos programas e de paradigmas de diferentes correntes pedagógicas 

existentes ao longo do último século e por causas de cunho político e sociocultural, sempre 

esteve situada em patamares inferiores, quando comparada com a educação das cidades. O 

recorte histórico realizado aqui busca compreender de que forma a educação rural foi sendo 

construída, para compreendermos em uma perspectiva mais ampla as bases pelas quais a 

educação do campo se desenvolveu e se contrapõe. Esse recorte é definido a partir da primeira 

grande migração dos rurícolas para as áreas que iniciavam o seu processo de industrialização, 

situado nos anos 1910 a 1920. Segundo Leite (1999), foi a partir desse momento que se 

iniciou o debate sobre a educação rural na sociedade brasileira. 

A estrutura colonialista – como também patriarcal – havia permeado diversas relações 

e políticas estabelecidas, principalmente no modelo de organização do território fundiário 

brasileiro que permaneceu com essa característica pelas décadas posteriores. A educação rural 

não fugiu dessa estrutura. Desse modo, Antonio e Lucini (2007) apontam as escolas rurais 

desse período como “escolinhas” isoladas e descontextualizadas. Data-se a partir de 1930 o 

marco inaugural dessa modalidade de ensino, sendo responsabilidade do Ministério da 
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Agricultura até o ano de 1961, quanto então foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 4.024/61. 

Foi então chamado de “Ruralismo Pedagógico” o movimento que se fortificou a partir 

do período chamado Estado Novo, juntamente com apoio da recém-ressurgida ideologia do 

colonialismo – que valorizava o modo de vida rurícola, entretanto mascarava os diversos 

problemas do campo, como o patriarcalismo, esvaziamento populacional, dentre outros – e 

das elites urbanas, que temiam o inchaço populacional nas cidades (LEITE, 1999). Assim, 

essa corrente de pensamento se configurava como uma resposta aos problemas sociais 

decorridos desse aumento populacional, e ao reforçar os valores rurais de uma forma 

romantizada, buscava fixar as populações rurais nos seus territórios de origem. Além disso, 

[...] defendiam a existência de uma escola que preparasse os filhos dos agricultores 
para se manterem na terra e que, por isso mesmo, estivesse associada ao trabalho 
agrícola e adaptada às demandas das populações rurais. Porém, essa concepção, 
como outras carregadas de “boas intenções”, permaneceu apenas no discurso 
(RIBEIRO, 2012, p. 296). 

 De acordo com Abrão (1986), essa tendência ruralista buscou também delimitar o 

espaço do campo e definir os sujeitos, tornando-se um discurso presente no campo, e assim 

gerando uma tendência paradigmática que caracterizou esses sujeitos como “pobres” do 

campo. Com base nos educadores clássicos dessa tendência como Arthur Tôrres Filho, 

Joaquim Moreira da Souza e principalmente Sud Mennuci, Abrão (1986) declara que o 

discurso pedagógico dessa corrente traz nas suas entrelinhas um programa político-econômico 

que buscava “[...] resolver o problema agrário do Brasil” (1986, p.31) por meio de políticas de 

formação em nível primário e quiçá secundário, porém nunca superior, já que objetivava a 

formação de técnicos esclarecidos que pudessem frear o abandono no campo e preparar o 

adulto para uma vida “feliz”. Observa-se também uma mensagem de saudosismo e de 

exaltação ao “mito bucólico”, que compreende que o sujeito que vive no e do campo se 

realiza melhor como ser humano. Outra ênfase dada pelo autor é a tendência, que se configura 

como “[...] tuteladora, paternalista, pois, no fundo, considera o homem da roça um ser 

„imaturo‟, „desprotegido‟” (1986, p. 42). 

Apesar de considerada romantizada e excessivamente nacionalista, essa corrente de 

pensamento serviu de modelo para diversas políticas educacionais. Foi desenvolvida por 

alguns autores que tiveram destaque neste período, como o professor Sud Mennucci, 

precursor do pensamento ruralista e considerado “pai do ruralismo brasileiro”. Ao se 
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contrapor aos ideais do pensamento escolanovista36, Mennucci buscou por toda a sua vida 

profissional realizar a reforma do ensino rural, enfatizando a necessidade de criação de 

escolas normais rurais, sendo estas indispensáveis para a formação de professores aptos a 

exercerem o magistério rural, com o intuito de responder às necessidades econômicas, sociais 

e políticas do nacionalismo efervescente, “[...] evitando o êxodo dos campos e combatendo a 

desorganização da vida agrária que ora se processa principal e inicialmente pelas escolas 

urbanistas que foram localizadas na zona rural” (MONARCHA, 2007, p. 30).   

 Com o fim do Estado Novo (1930 a 1945), a não efetivação dos ideais do ruralismo 

pedagógico deu lugar a novas políticas de educação rural que favorecessem a permanência 

dos sujeitos no campo e que dessem bases para o aumento da produtividade agrícola, que 

estava em baixa devido ao declínio da mão-de-obra, além de integrar aquelas populações ao 

progresso. Assim, até a instauração do regime militar, a educação rural foi palco de algumas 

iniciativas, como a criação da Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações 

Rurais (CBAR) que posteriormente gerou a Associação de Crédito e Assistência Rural 

(ACAR), mais tarde denominada Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER). Desse modo, a partir desse período houve à implantação dos clubes agrícolas 

escolares e a criação dos programas de extensão rural para a juventude.  

Para Ribeiro, até os anos de 1970 vários programas de treinamento técnico e cursos 

estiveram sob a influência direta de agências e organismos internacionais, que possuíam os 

objetivos de aumentar a eficiência educacional, profissionalizar a juventude – mediante a 

ampliação dos currículos escolares, além da reestruturação do ensino superior brasileiro, 

tendo como modelo as universidades norte-americanas. Essas influências implantavam 

programas e políticas que partiam de uma visão externa à brasileira, porém não apenas na 

educação rural e urbana, mas também na produção agrícola, ou seja, haviam projetos sendo 

implantado concomitantemente tanto para a qualificação de uma mão de obra disciplinada 

para o trabalho assalariado rural, quanto para a implantação de um modelo agrícola 

tecnologicamente mais avançado. E para a autora, essa estratégia possuía uma 

intencionalidade bastante clara “[...] anular os saberes acumulados pela experiência sobre o 

                                                 
36 O chamado escolanovismo foi um movimento de renovação pedagógica, também conhecido por educação 
nova, escola nova, pedagogia ativa, escola do trabalho, dentre outras denominações. Teve como principal 
referência o norte-americano John Dewey, e influenciou todo o movimento de escola nova na América Latina, 
principalmente no Brasil, encabeçado por Anísio Teixeira. O escolanovismo brasileiro foi difundido na década 
de 30 do século passado e se destacou por realizar o contraponto à educação tradicional do período. Tinha como 
pressuposto o uso da experiência no desenvolvimento das aprendizagens (LIBÂNEO, 1994). De acordo com o 
autor, o pensamento escolanovista determinava que “[...] a atividade escolar deve centrar-se em situações de 
experiências onde são ativadas as potencialidades, capacidades, necessidades e interesses naturais” (1994, p. 62). 
Posteriormente, o movimento desdobrou-se na corrente progressista. 
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trabalho com a terra, como o conhecimento dos solos, das sementes, dos adubos orgânicos e 

dos defensivos agrícolas” (2012, p. 297), e assim, gerar uma permanente dependência 

socioeconômica desse modelo de produção agrícola.  

 A partir daí, foram implementadas diversas leis e programas que foram considerados 

um fracasso não somente no ensino rural, mas para todo o processo educacional brasileiro, a 

exemplo da Lei 5.692/71, que previa reformas no ensino fundamental e secundarista. Os 

pontos centrais dessa Lei perpassam a escolaridade obrigatória e o ensino profissionalizante 

no nível médio. Para Germano (1994), a motivação para que o regime militar adotasse uma 

reforma educacional voltada para as massas excluídas da escola era ocupar temporariamente a 

força de trabalho que estava flutuante, contribuindo para a regulação do mercado. A partir 

dessa reforma, o Estado buscava “[...] produzir uma aparência de igualdades de oportunidades 

e com isso de uma neutralidade em relação às classes no que concerne às suas próprias 

funções” (1994, p. 165). Ou seja, o Estado demonstrava uma intenção de proporcionar 

igualdade de oportunidades, porém o autor afirma que era a busca de equidade num momento 

que as desigualdades sociais mais se sobressaíam. Nessa reforma, a dimensão quantitativa era 

central, diminuindo a qualidade do ensino, justo no momento em que a liberdade de 

participação política dos estudantes e professores era proibida. 

 No tocante à educação profissional, a possibilidade da articulação entre trabalho e 

conhecimento para o controle de todo o processo produtivo por quem trabalha não era 

exatamente a intenção do Estado Militar. Estava mais presente a proposta da “teoria do capital 

humano” na educação profissionalizante, que segundo Germano (1994), significava a 

articulação entre o sistema educacional e o sistema ocupacional, subordinando assim a 

educação à produção, ao mercado de trabalho. A Teoria do Capital Humano, desenvolvida 

inicialmente por Theodore Schultz se propõe considerar os recursos humanos como uma 

forma de capital, portanto, com possibilidade de investimentos e retornos. Em sua obra “A 

transformação da agricultura tradicional” (1965), Schultz exemplifica sua teoria a partir da 

experiência do crescimento econômico dos EUA, em que investia inicialmente na 

capacitação. O investimento em capital humano pode ser tanto na saúde, para prolongar o 

tempo de produção dos trabalhadores como na educação formal. Para Germano (1994) essa 

Teoria defendia a ordem social estabelecida e estabelecia uma relação entre educação e os 

diferenciais de renda, ou seja, a desigualdade social, e ainda [...] tal postura não encara 

evidentemente o capital como uma relação social [...], portanto, pressupõe uma relação de 

exploração sobre os outros, isto é, do capital sobre o trabalho. 
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Desse modo, os estudantes não necessitariam ingressar ao ensino superior, sendo 

incorporados ao mercado de trabalho rapidamente. Tratava-se de “abreviar a escolarização – 

dos mais pobres – empurrando-os mais cedo para o mercado de trabalho, apesar do 

gigantismo do exército industrial de reserva existente no país” (GERMANO, 1994, p. 177). 

 Segundo o autor, a Lei 5.692/71, que foi promulgada durante o governo do presidente 

Médici, teve por objetivo geral proporcionar ao estudante a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades tendo em vista enfocar a tecnologia, desvalorizando 

o papel do professor enquanto agente formador e criativo. Com forte influência da ideologia 

militar, essa Lei convergia com a política desenvolvimentista do período e acentuaram 

divergências sócio-políticas presentes na escolaridade dos brasileiros. É importante ressaltar 

que o caráter conservador da Lei 5.692/71 negava as realidades do campo brasileiro e 

distanciou a possibilidade de estabelecer uma política educacional voltada para as 

particularidades regionais. Para Soares (1996), o incentivo ao ensino médio profissionalizante 

destacado nessa lei tinha como objetivo claro transferir diretamente para o mercado de 

trabalho grande parte dos jovens, já que o ensino superior não disponibilizava de grande 

número de vagas para este montante. 

A obrigatoriedade do ensino profissionalizante no antigo 2º grau estava em sintonia 

com o projeto desenvolvimentista do país, em conjunto com as medidas de industrialização, 

que necessitavam cada vez mais de força de trabalho qualificada e especializada. Porém, a 

política do ensino profissionalizante obrigatório entrou em decadência. De acordo com 

Germano (1994), esse fato se deu por diversos fatores, entre eles: o limite de recursos para 

investimentos, já que os custos por aluno aumentavam consideravelmente quando 

comparamos ao ensino tradicional; uma grande desatualização do sistema educacional em 

relação ao intenso desenvolvimento dos setores, principalmente o industrial, desse modo, o 

mercado de trabalho não consegue absorver esse contingente de egressos; a profissionalização 

não foi devidamente implantada na maioria das escolas da rede pública (por falta de recursos); 

dentre tantas outras. Com as permanentes dificuldades e fracassos, o MEC redefiniu a 

obrigatoriedade e assim “[...] foi suavizada com a introdução das chamadas „habilitações 

básicas‟ [...] que previam uma formação profissional genérica a ser completada nas empresas” 

(GERMANO, 1994, p. 187). 

Em 1982 a obrigatoriedade da profissionalização no 2º grau finalmente foi revogada 

pela Lei 7.044/82, mas restaram as sequelas no sistema educacional brasileiro. As escolas 

técnicas federais ficaram sobrecarregadas e as escolas públicas de nível médio ficaram 

sucateadas – fortalecendo assim a rede privada de ensino. Esse debate é importante quando 
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nos reportamos aos CEFFAs, em que atualmente a maioria das unidades oferta o ensino 

médio profissionalizante. Segundo os dados de Begnami (s/d), atualmente no Brasil existem 

171 (cento e setenta e um) CEFFAs de Ensino Médio e Profissional e apenas um CEFFA com 

a oferta de ensino médio comum, com a tendência de aumentar esses números. 

Além da Lei 5.692/71, existiram também programas e projetos importantes para 

refletir a história educacional do campo que foram criados no fim da década de 1970 e década 

de 1980, como o Programa Nacional de Desenvolvimento de Comunidades Rurais 

(PRODECOR), Programa Nacional de Ações Sócio-Educativas e Culturais para o meio rural 

(PRONASEC) e o Programa de Expansão e Melhoria da Educação no meio Rural do 

Nordeste (EDURURAL)37 sob o suporte filosófico-ideológico do III Plano Nacional do 

Desenvolvimento. Apesar dos objetivos e particularidades de cada programa e de reconhecer 

a necessidade de políticas educacionais para o campo, Leite (1999) aponta que todas essas 

mudanças educacionais ocorridas nesse período, sob a égide dos militares, limitaram-se a 

ensinar somente elementos básicos para a garantia da segurança nacional e de dependência ao 

sistema liberal do período. Além disso, omitia as problemáticas encontradas, como a 

formação do magistério, procedimentos pedagógicos ultrapassados, estruturas físicas e 

didáticas inadequadas, dentre outros.  

 Essas políticas e programas foram frutos da institucionalização pelo Estado de 

algumas práticas advindas do movimento de educação popular que neste período emergiram. 

Porém nem todas as demandas foram atendidas, a ponto de atualmente existirem duas 

propostas que se contrapõem: a educação rural e a educação do campo – que posteriormente 

aprofundaremos seus princípios – ou seja, são propostas que se territorializaram de forma 

diferenciada e para se consolidarem, eles devem necessariamente entrar em disputa, tanto no 

campo social, quanto político.  

Para além da existência da disputa territorial, sempre existiram processos educativos 

informais38. Aprender e ensinar são práticas cotidianas que se fazem a partir das relações entre 

os seres humanos, e destes com a cultura, natureza, dentre outros. Para Nascimento  

Há várias formas de educação que se constroem no cotidiano das pessoas a partir de 
suas vidas, de seu jeito de viver, de seus hábitos e costumes, enfim, de suas culturas. 

                                                 
37 Esses três programas baseavam-se geralmente em cursos supletivos ministrados mediante os meios de 
comunicação de massas, contudo, “[...] esta ciranda de projetos provocaram uma fragmentação da política 
educacional e a pulverização de recursos” (SOARES, 1996, p. 27). Desse modo, dentre as necessidades precárias 
dos sistemas de ensino rurais, esses apoios se apresentavam como auxílios bastante modestos. 
38 Gohn (2005) afirma que a educação formal, escolar é apenas uma das formas de educação. A autora classifica 
os processos educativos em educação formal, não-formal e informal. O que diferencia educação não-formal e 
informal é intencionalidade do processo. “[...] a educação informal decorre de processos espontâneos ou naturais, 
ainda que seja carregada de valores e representações, como é o caso da educação familiar [...]” (2005, p. 100). 
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Por isso, a escola moderna como temos hoje não significa o único modelo de 
educação. Evidentemente que no imaginário social a escola se tornou hegemônica 
quando se refere à construção de práticas educativas. Mas pensar a educação tão 
somente a partir da escola significa desconsiderar outras “educações” que se 
efetivam na vida e no cotidiano do ser humano (NASCIMENTO, 2009, p. 41). 

 Nas diferentes sociedades historicamente consolidadas, é a educação que contribui 

para a criação de valores, preceitos morais, éticos e simbólicos. Portanto, a educação perpassa 

pelo imaginário de todas as pessoas, assim como pela ideologia dos grupos sociais 

(NASCIMENTO, 2009), pois é nas relações interpessoais das famílias e das comunidades que 

o saber existe e é traduzido, ou seja, há um processo permanente de socialização dos saberes e 

da cultura, e este processo é denominado pelo autor de endoculturação, que é essencial para os 

sujeitos pertencentes aos grupos sociais tornarem-se humanos. Para o autor, é a partir do 

aprendizado que o comportamento dos indivíduos é determinado. Foi a partir do processo de 

endoculturação que o ser humano adquiriu cultura e perdeu a propriedade animal, ou seja, 

passou a refletir suas ações e não mais repeti-las e a se submeter a um processo de 

aprendizagem. Mas, deve-se destacar a diferença entre “endoculturação” e “aculturação”, 

sendo esta o processo pelo qual uma cultura considera-se hegemônica e superior sobre outra, 

sendo que a “inferior” passa a assimilar elementos culturais da hegemônica em detrimento de 

sua própria cultura. 

Entretanto, com a escolarização ocorre uma segregação entre o saber e o ensinar, e a 

partir dessa segregação houve uma consequente fragmentação da concepção de educação para 

a vida, além de mercantilizar a educação, tornando-a excludente. Em sua tese, Nascimento 

(2009) defende a recriação da escola da aldeia, da comunidade, um espaço político de 

humanização do ser humano, já que acredita que a escola do século XX perpetuou a 

dicotomia entre educação e conhecimento, o que possibilitou o crescimento da ignorância e da 

pobreza política. 

Para Nascimento (2009), as escolas diferenciadas podem promover melhores 

condições de igualdade que as propostas educacionais iguais para todo o país, pensadas 

distantes das realidades locais e implementadas sem participação popular. Portanto, debater a 

educação do campo é fundamental porque esta necessita ser específica e diferenciada, ou seja, 

deve-se pensar em um projeto de educação que contribua com a realidade do campo para 

fortalecer o desenvolvimento da realidade camponesa e para a modernização da agricultura. 

É neste sentido que Caldart (2008) discute a especificidade da educação no campo, 

perspectiva bastante polêmica e que por vez distancia/segrega os grupos que pensam a 
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educação do campo para o Brasil, por defenderem a universalidade e ressaltar os perigos da 

fragmentação da classe trabalhadora do campo. Importa indicar que a especificidade que a 

educação do campo trata é do campo, dos sujeitos pertencentes ao campo e dos seus processos 

de formação, tomando cuidado para não cair no reducionismo, ou seja, não especificar a 

educação do campo pela educação em si mesma ou pela escola em si mesma. Trata-se sim de 

levar em consideração a realidade dos sujeitos do campo como condição para a realização de 

uma educação emancipatória e libertadora e, portanto, uma educação em que “[...] o universal 

seja mais universal [...]” (CALDART, 2008, p. 74). Sendo assim,  

[...] a educação como fenômeno da sociedade deve também ser entendida para além 
de perspectivas reducionistas, tais como: redentora, reproducionista ou reformista. A 
educação que se propõe pensar no contexto dos povos do campo deve se apresentar 
impreterivelmente como transformadora, libertadora e emancipatória 
(NASCIMENTO, 2009, p.87).   

A construção de uma educação emancipatória, transformadora e libertadora, tem sido a 

bandeira de muitos movimentos sociais ligados ao campo, cuja trajetória nos parece 

necessária conhecer39. 

A educação do campo nasce no seio dos movimentos sociais do campo, a partir dos 

desafios no campo brasileiro e de um movimento de renovação pedagógica de raízes 

populares e democráticas, e está inserida em um movimento social e cultural. Para Arroyo 

(1999), a educação do campo somente se tornará realidade no campo se ela for vinculada ao 

movimento social, já que este é educativo40 per si. A partir das tensões produzidas pelos 

movimentos sociais a educação do campo 

[...] nasceu da combinação das lutas dos sem-terra pela implantação de escolas 
públicas nas áreas de reforma agrária com as lutas de resistência de inúmeras 
organizações e comunidades camponesas para não perder suas escolas, suas 
experiências de educação, suas comunidades, seu território, sua identidade 
(CALDART, 2008, p. 71).  

A denominação Educação do campo passou a ser utilizada com maior frequência a 

partir da I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do Campo, no estado de Goiás, 

                                                 
39 Esse breve histórico da educação rural objetivou evidenciar a construção da educação do campo, apresentando 
as contradições da primeira e sua vinculação direta ao Estado. Dessa maneira, optamos por aqui trabalhar em 
favor da Educação do campo, que ao ser debatida, busca negar as políticas institucionais da educação rural e 
propor novas prerrogativas, que ao longo do texto abordaremos. 
40 Para Soares (2010), os movimentos sociais, especificamente o MST, desenvolveram mecanismos que 
favorecem a compreensão de direitos sociais a partir do diálogo reflexivo, com o intuito de formar indivíduos em 
conexão com o processo educativo-formativo, processo este que ocorre mediante parcerias, através da troca de 
experiências e saberes, numa conexão entre teoria e prática. Portanto esse processo que ocorre inter-relaciona 
aspectos políticos, sociais, econômicos e pedagógicos, podendo ser observado em uma prática bastante 
valorizada no movimento que é a mística – estratégia de organização que integra as dimensões de formação-
escolarização. 
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no ano de 1998, e segundo Kolling, Néry e Molina (1999), essa expressão nos faz refletir 

sobre o sentido atual do trabalho camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje 

tentam garantir a sobrevivência desse trabalho, ou seja, quando se debate educação do campo, 

fica claro que está se tratando de uma educação voltada ao conjunto de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo.  

  Na perspectiva de alguns intelectuais vinculados aos movimentos sociais do campo a 

educação não se encontrava isolada, estando à parte das reivindicações por reforma agrária, 

contra o latifúndio e inclusive das pautas maiores como a própria noção de propriedade 

privada burguesa, mas era e ainda é intrínseca a ela, pois, há uma relação dialética entre a 

educação do campo e as pautas dos movimentos sociais e organizações civis, que enxergam 

nessa proposta educacional uma esperança de transformação da realidade e emancipação dos 

sujeitos (NASCIMENTO, 2009). 

A partir da necessidade de repensar a política educacional para o campo, surgiram 

iniciativas propostas pela sociedade – por intermédio dos movimentos sociais e organizações 

populares – que reagem diretamente ao processo de exclusão, lutando por políticas públicas 

que garantam o acesso a educação, como as escolas itinerantes dos acampamentos e 

assentamentos da reforma agrária, escolas comunitárias, além das experiências na área de 

formação de professores e técnicos voltados para a realidade do campo e as várias iniciativas 

no campo da alfabetização de jovens e adultos e outros (KOLLING; NÉRY; MOLINA, 

1999). 

Algumas dessas iniciativas de resistência cultural e de busca pela garantia ao acesso à 

educação básica de qualidade surgiram na modalidade de uma reação a um conjunto de 

características das escolas ditas rurais ou isoladas que tinham como proposta um ensino 

descontextualizado e que dificilmente reconhecia como legítimo dos conhecimentos e saberes 

populares. Para os autores, estão presentes diversos problemas, entre eles: a falta de 

infraestrutura necessária e de docentes qualificados; falta de incentivo a renovação 

pedagógica; currículos e calendários escolares alheios à realidade do campo; falta de 

formação dos educadores específica para trabalhar com aquela realidade alheia a um projeto 

de desenvolvimento, alienada dos interesses dos trabalhadores, de seus movimentos e de suas 

organizações, estimuladora do abandono do campo e ao deslocamento dos estudantes para 

estudar na cidade.  

A partir da já referida I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do Campo, 

ocorrida em Luziânia (GO) em 1998, foram sendo desenvolvidos debates acerca da 
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necessidade de recolocar o rural e a educação que a ele se vincula na agenda política do país, 

além de construir as bases para a elaboração de uma proposta de educação básica do campo. 

A partir desses debates constituiu-se uma articulação nacional intitulada “Por uma educação 

básica para o campo”, composta por pesquisadores acadêmicos, integrantes de movimentos 

sociais e organizações não governamentais, e se configurava como um movimento político 

pedagógico. 

Esse movimento foi fundamental para o avanço no debate das políticas públicas para a 

educação do campo, em que propostas de ação e reconhecimento dos desafios foram 

desenvolvidos. Em conjunto com os sujeitos do campo, essa articulação levou alguns 

questionamentos do projeto educacional das escolas do campo e o debate sobre a questão 

agrária no Brasil para dentro das Universidades, para os programas de pós-graduação, cursos 

de formação e órgãos do governo. Seus objetivos eram 

[...] mobilizar os povos do campo para conquista/construção de políticas na área da 
educação e, prioritariamente, da educação básica [...] e contribuir na reflexão 
político-pedagógica de uma educação básica do campo, partindo das práticas já 
existentes e projetando novas possibilidades (ARROYO; FERNANDES, 1999, 
p.78). 

A partir do aprofundamento das reflexões e do avanço nas discussões nas últimas 

décadas, retomamos um questionamento pertinente: mas o que é Educação do Campo ou qual 

o conceito que o percurso da Educação do Campo vem construindo? E para respondê-la 

Caldart propõe uma reflexão mais profunda para analisarmos essa questão.  Embora seja um 

conceito relativamente novo, já está em disputa, exatamente porque se situa em um campo 

marcado por fortes contradições sociais. Portanto, é necessário fortalecer o debate teórico e 

conceitual sem, entretanto, “[...] fechá-lo em um conjunto de palavras” (CALDART, 2008, p. 

69). Apesar de não ser fixo, fechado, o conceito não deve ser aleatório ou arbitrário. Ele tem 

que ter como base a materialidade de sua origem e a raiz deve estar no movimento histórico 

da realidade a que se refere.  

A autora elabora três conceitos chaves para guiar os debates. O primeiro exige que a 

educação do campo seja pensada e trabalhada a partir de uma tríade: Campo – Política Pública 

– Educação. Portanto, o debate da educação do campo não é isolado, porque poderia “[...] 

promover uma desconfiguração política e pedagógica de fundo da educação do campo” 

(CALDART, 2008, p. 71). A educação do campo é pensada a partir do campo, porque foi 

deste, das lutas sociais pela terra e pelo trabalho que a educação foi pensada e projetada. 

Também é uma disputa por políticas pensadas com os trabalhadores do campo, disputa de 
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projeto de campo, como também de concepção de educação. O segundo conceito permeia a 

necessidade da especificidade, de política pública e de educação, já supracitada, e o terceiro 

envolve três momentos que se complementam na configuração do conceito: a educação do 

campo é negatividade, ou seja, parte da denúncia e da resistência; a educação do campo é 

positividade, porque envolve práticas e propostas concretas do que fazer e como fazer; e a 

educação do campo é superação, porque se desenvolve em um projeto de uma outra 

concepção de campo, de sociedade, assim como também remete à uma utopia41. Estes 

conceitos apenas permeavam a prática dos educadores envolvidos com os movimentos sociais 

do campo, com o cuidado de não gerar conceitos fixos que determinavam o que seria ou não a 

educação do campo.  

Nesse interim, é importante pontuarmos alguns avanços no tocante as políticas 

públicas educacionais para o campo para compreendermos a conjuntura atual das escolas do 

campo e principalmente a inserção da pedagogia da alternância dos CEFFAs nesses 

processos. Anteriormente citamos as Leis e os programas educacionais que repercutiram nos 

debates sobre os caminhos da educação rural e constatamos que os passos dados não são 

suficientes para atender satisfatoriamente as demandas dos sujeitos do campo. Foi por meio 

da articulação nacional “Por uma Educação básica do Campo” que o debate sobre a 

necessidade de políticas públicas adequadas para o campo foi intensificado, deixando claro 

que lutar por políticas públicas específicas para o campo não significa ampliar a polaridade 

campo-cidade, mas elas são necessárias “[...] para romper com o processo de discriminação, 

para fortalecer a identidade cultural negada aos diversos grupos que vivem no campo e para 

garantir atendimento diferenciado ao que é diferente, mas não deve ser desigual” (KOLLING; 

NERY; MOLINA; 1999, p.58). 

 A aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do 

Campo42 no ano de 2001 pelo Conselho Nacional de Educação constituiu um marco legal para 

os movimentos do campo que acreditam na importância das escolas do campo como espaço 

                                                 
41 Chauí (2008), em Notas sobre Utopia, traz o significado histórico do termo a partir do seu surgimento na obra 
de Thomas More. A etimologia da palavra utopia vem do “[...] grego, tópos significa lugar e o prefixo “u” tende 
a ser empregado com significado negativo, de modo que utopia significa „não lugar‟ ou „lugar nenhum‟” (2008, 
p.6). A construção do discurso utópico pós Thomas More, e a partir do declínio das revoluções russas, veio no 
intuito de buscar negar as realidades, ou sociedades, existentes, ou ainda trazer uma “[...] visão de uma sociedade 
futura a partir da supressão dos elementos negativos da sociedade existente (opressão, exploração, dominação, 
desigualdade, injustiça) e do desenvolvimento de seus elementos positivos (conhecimentos científicos e técnicos, 
artes) numa direção inteiramente nova” (ibid., p. 6-7), ou seja, é sempre uma ruptura, e seu termo somente pode 
ser aplicado quando se acredita na possibilidade do desenvolvimento de novas sociedades. 
42 CNE. Resolução CNE/CEB 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32. 
Também disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012002.pdf. 
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de legitimação do campo como território de vida, indo muito além da visão reducionista do 

campo como território esvaziado, de latifúndio e monocultura. No relatório do Parecer nota-se 

uma alusão no discurso da relatora aos princípios dos movimentos de Educação do Campo, 

com intencionalidade clara, onde propõe medidas de adequação da escola à vida do campo e o 

considera como sendo um 

[...] espaço heterogêneo, destacando a diversidade econômica, em função do 
engajamento das famílias em atividades agrícolas e não-agrícolas (pluriatividade), a 
presença de fecundos movimentos sociais, a multiculturalidade, as demandas por 
educação básica e a dinâmica que se estabelece no campo a partir da convivência 
com os meios de comunicação e a cultura letrada (CEB, Parecer 36/2001, p. 2) 

 Na resolução das Diretrizes observamos princípios integrados com as visões dos 

sujeitos do campo e dos estudiosos das questões do mundo rural. Desse modo, ela se 

configura como uma conquista na história da Educação do Campo, onde são definidos 

princípios, procedimentos e o caminho que deve ser percorrido para a construção de uma 

proposta para o campo. No Artigo 2º, parágrafo único, observamos o que estabelece as 

Diretrizes: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 
associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva 
no país (Resolução CNE/CEB 1/2002, p. 1). 

 Molina (2012) ressalta a importância do protagonismo dos movimentos sociais na 

conquista dos direitos por meio das políticas públicas, em especial as referentes à Educação 

do Campo. São os sujeitos do campo e os pesquisadores engajados nas lutas sociais, mediante 

suas práticas, que são os responsáveis por essas transformações no âmbito das políticas 

públicas, desse modo, estas têm a possibilidade de materializar os direitos sociais, o que pode 

ser observado nas políticas conquistadas, a exemplo do Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), Residência Agrária, Licenciatura em Educação do Campo, 

entre outros. Essas políticas configuram-se como um importante avanço na construção da 

Educação do Campo no Brasil, visto que essas políticas educacionais se diferenciam das 

demais não apenas pelo envolvimento direto dos movimentos em todos os processos, desde a 

concepção até a execução, mas segundo Tafarel e Molina, nos objetivos de cunho formativo 

que as conduzem, em que “os valores embutidos nestas políticas contrapõem-se aos valores 

capitalistas, baseando-se no ideal das coletividades, na solidariedade” (2012, p. 574), ou seja, 

são cursos que em sua base desenvolvem uma perspectiva crítica de educação. Apesar dos 

percalços encontrados e das dificuldades colocadas por segmentos da sociedade e do Estado 
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para seus plenos funcionamentos, esses programas possuem um papel importantíssimo porque 

possibilitam o avanço da compreensão dos sujeitos do campo sobre a importância do acesso 

ao conhecimento para sua autolegitimação enquanto povo que tem direito à educação. 

 O PRONERA foi criado em 16 de abril de 1998 como um programa que inicialmente 

promovia projetos de alfabetização e escolarização apenas em séries iniciais. Contudo, após 

estudos realizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 

conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério 

da Educação no ano de 2005, avaliaram a situação de escolaridade na população rural 

proveniente de assentamentos e acampamentos rurais, além da situação das 8.679 escolas 

localizadas nos assentamentos e concluiu índices alarmantes de analfabetismo, em que 23% 

da população declarava-se analfabeta (SANTOS, 2012). A partir daí o PRONERA passou a 

executar projetos de educação básica. A demanda pelos cursos superiores veio dos próprios 

movimentos sociais, que necessitavam formar profissionais licenciados voltados para atender 

a realidade das escolas dos assentamentos. Santos (2012), ao analisar todo o processo 

histórico de desenvolvimento do PRONERA, aponta que o mesmo avançou nas suas ações 

somente em 2005, após integrar o orçamento da União, havendo a possibilidade de maior 

sedimentação das atividades desenvolvidas. 

Somente em 2010 que instituído pelo então presidente da república, Luís Inácio Lula 

da Silva, uma política específica e diferenciada para a educação do campo, intitulada Política 

Nacional de Educação do Campo e o PRONERA, mediante o decreto n° 7.352, de 4 de 

novembro de 2010 que estabelece no artigo 1º. 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de 
educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela União 
em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 
acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o 
disposto neste Decreto (BRASIL, 2010). 

De uma forma geral, esse decreto resultou de um processo histórico gestado pelos 

movimentos sociais do campo e representa os anseios por uma política de reconhecimento da 

necessidade de uma educação diferenciada. Mesmo que de forma tímida, esse decreto garante 

sua concretização mediante a utilização de recursos apropriados à realidade local e a 

diversidade das populações do campo – previstos no parágrafo 4° do Art. 1°, além de: 

determinar os princípios, objetivos, garantir apoio técnico e financeiro às ações, formação de 

professores com metodologias adequadas, garantir recursos didáticos, pedagógicos e 

tecnológicos que atendam às especificidades, considerando os saberes próprios das 
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comunidades, respeito ao calendário agrícola local, dentre outros. São notórios os avanços 

significativos no campo das políticas públicas, contudo, há ainda uma enorme necessidade de 

efetivação dessas políticas. Nesse sentido, afirmamos a conquista histórica que tais políticas 

representam, pois são produtos da mobilização política dos movimentos sociais do campo. 

Nesta Política Nacional de Educação do Campo também é reconhecida, 

institucionalmente, a pedagogia da alternância como um método que garante a partir dos 

tempos educativos, a aprendizagem dos sujeitos do campo. No Artigo 5º relativo à formação 

dos professores voltados para a Educação do Campo, parágrafo 2º observa-se que 

A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à atuação 
profissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a pedagogia da 
alternância, e sem prejuízo de outras que atendam às especificidades da educação do 
campo, e por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2010). 

 Além da formação de professores, também é garantida nesta política, se necessário, a 

adoção da pedagogia da alternância na educação básica do campo e superior como método. 

Porém, é importante trazermos para uma melhor contextualização um Parecer relatado por 

Murílio Hingel, homologado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD) do MEC e publicado no Diário Oficial da União em 15 de março de 

2006. O documento objetivava garantir o reconhecimento dos CEFFAs para a efetiva 

certificação dos estudantes após o término dos cursos, e refere-se na determinação da carga 

horária exigida e a duração do ano letivo. De acordo com o relator, esse Parecer se faz 

necessário, pois, 

[...] a Educação do Campo é assunto estratégico para o desenvolvimento sócio-
econômico do meio rural e a Pedagogia da Alternância vem se mostrando como a 
melhor alternativa para a Educação Básica, neste contexto, para os anos finais do 
Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de nível 
médio, estabelecendo relação expressiva entre as três agências educativas – família, 
comunidade e escola (PARECER 1/2006, p.1). 

 O documento surgiu a partir da demanda as organizações nacionais e regionais que 

articulam os CEFFAs, assim, esse documento é um importante registro oficial que demonstra 

a necessidade de garantir a legitimidade desse método educativo. O Parecer ainda apresenta 

os conceitos, princípios, instrumentos pedagógicos e as legislações e normas que garantem o 

seu pleno funcionamento. 

 Desse modo observamos que a Pedagogia da Alternância está assegurada 

institucionalmente e que se configura como um importante caminho para a concretização dos 
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princípios almejados pela Educação do Campo. Também compreendemos que essas políticas 

públicas ainda são bastante recentes e há a necessidade que os movimentos sociais, 

pesquisadores e instituições envolvidas pressionem o cumprimento das resoluções, para que 

elas se tornem efetivas e garantam a igualdade os direitos a partir de uma educação 

diferenciada. 
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CAPÍTULO III: PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: TEMPOS E ESPAÇOS DE 
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CAPÍTULO III 

 

“Eu acho que o conhecimento é transformador, 
então a partir do momento que você começa a 
conhecer, você consegue mudar” (Entrevista – 
Jovem 1) 

A educação do campo, enquanto movimento político-pedagógico nascido das 

reivindicações dos movimentos sociais e organizações locais reúne um conjunto de preceitos 

e práticas que pretende refletir o campo, na sua forma mais plena e concreta compreendendo-

o como território de disputa e como símbolo desenvolvido pela memória coletiva dos sujeitos 

que ali vivem. Portanto é a partir dessa reflexão sobre o campo e educação que caracterizamos 

a pedagogia da alternância. Essa proposta pedagógica pensada para os trabalhadores rurais 

será debatida e analisada como base para refletir sobre algumas problemáticas advindas do 

contexto social. 

Ao considerarmos a alternância como uma proposta pedagógica que dá ênfase aos 

tempos de aprendizagem e à relação teoria-prática, devemos então aprofundar primeiramente 

algumas questões sobre as dimensões dos currículos, que além de refletir sobre o modo de 

transmissão do conhecimento, busca questionar quais os conhecimentos relevantes e como 

estes devem ser selecionados para as diferentes realidades, neste caso, do campo, em que o 

currículo deve estar voltado para o questionamento dessa realidade, contextualizando as 

relações de poder, identidades e subjetividades. Desse modo, primeiramente buscaremos 

desenvolver algumas discussões sobre as teorias do currículo, partindo da historicidade desse 

campo, para compreendermos mais claramente como a pedagogia da alternância se aplica 

nesse contexto.  

Neste sentido, se faz necessário uma imersão sobre a gênese da pedagogia da 

alternância e o avanço dessa proposta para o Brasil, ressaltando as suas particularidades. Será 

utilizado como base de sustentação os estudos de Rodrigues (2008), intitulado “Práticas 

discursivas de reprodução e diferenciação na pedagogia da alternância”, de fundamental 

importância para o desenvolvimento histórico da pedagogia da alternância no Brasil; Gimonet 

(2007), para analisar a pedagogia da alternância a partir dos Centros Familiares de Formação 

por alternância (CEFFAs) desde os exemplos franceses, ou seja, serão descritas as atividades, 

os instrumentos e as organizações pedagógicas, para então refletir uma abordagem mais geral 

nas experiências brasileiras. Porém, não devemos perder de vista os valiosos estudos de 

Santos (2006), que discute a formação por alternância dentro de uma política educacional para 
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o campo, além dos documentos e revistas da União Nacional das Escolas Famílias Agrícola 

do Brasil (UNEFAB). 

3.1 O currículo como ponto de partida para reflexão sobre a proposta da Pedagogia da 

Alternância 

As concepções de currículo são determinadas de acordo com os processos históricos 

que necessariamente levam em conta uma gama de aspectos como a cultura, o período, as 

relações de poder, os discursos estabelecidos e as intencionalidades. Não há uma única 

conceituação de currículo, porque este depende essencialmente de como é definido pelos 

teóricos do currículo. Não pretendemos nos alongar em uma conceituação teórica que envolve 

o currículo, porém, compreender as discussões que envolvem esse campo e principalmente as 

linhas teóricas que o permeiam é fundamental para analisar como as concepções de currículo 

devem necessariamente se aproximar epistemologicamente com a discussão dos princípios da 

educação do campo e da pedagogia da alternância, levando em consideração que essas duas 

perspectivas possuem arranjos particulares sobre quais conhecimentos devem estar presentes 

no currículo em detrimentos de outros, e de que forma esses conhecimentos devem ser 

transmitidos e avaliados. Assim, essa é uma das questões centrais na discussão curricular: 

qual o conhecimento deve ser ensinado, e por que esse conhecimento é considerado 

importante e não outros? 

 Como afirma Silva, as teorias curriculares são essencialmente divididas em: 

tradicionais, críticas e pós-críticas. Todas as teorias, tanto tradicionais quanto críticas vão 

além da mera questão do conhecimento, pois o conhecimento está “[...] centralmente, 

vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na 

nossa subjetividade” (2011, p. 15). Além da identidade, ao teorizar sobre os conhecimentos 

legítimos, essas teorias estão envolvidas diretamente com as questões de poder e é justamente 

a partir das análises dessas questões que as teorias tradicionais se separam das teorias críticas 

e pós-críticas do currículo.  

O currículo como um campo especializado do conhecimento pedagógico surgiu a 

partir no início do século XX em decorrência de um contexto estadunidense bastante 

particular. Um currículo comum, com um projeto nacional único, surgiu a partir da 

necessidade da institucionalização da educação de massas, consequente do aumento do capital 

industrial e da urbanização, logo, da necessidade de aumentar as instalações e o número de 

operários (MOREIRA; SILVA, 2001). Bobbitt, em The curriculum (1918), foi um marco nos 
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estudos desse campo e definiu o currículo como um campo de estudos específico, 

fundamental para especificar os objetivos e as formas de uma educação homogeneizadora, 

que formasse mão de obra especializada, portanto, com uma visão bastante particular e com 

claras intencionalidades. 

Desse modo, o currículo conservador estava claramente voltado para a economia, onde 

a escola atendia às necessidades do mercado, portanto, o currículo permitia que as habilidades 

necessárias fossem desenvolvidas para servir à vida ocupacional adulta (SILVA, 2011). 

Vários foram os autores que buscaram consolidar a teoria tradicional do currículo, dentre eles 

Ralph Tyler, que publicou seu livro na década de 40 do século passado, em que legitimou e 

consolidou o modelo de Bobbitt, influenciando as teorias curriculares de diversos países, 

inclusive do Brasil, que no seu contexto específico de industrialização e posterior ditadura 

militar, a questão técnica foi decisiva para definir hábitos sociais e servir de impulso para a 

urbanização acelerada. É neste momento que afirmamos a definição de um currículo 

essencialmente urbano e isento de estudos contextualizados sobre realidade do país. 

Até os anos 60 do século passado, essas teorias educacionais tecnicistas dominavam 

quase que exclusivamente o cenário e as políticas educacionais. Porém, é sabido que a década 

de 60 foi um período marcado pelo início das grandes agitações e transformações, não só 

políticas, mas principalmente culturais. Surgiram em todo o mundo movimentos de 

independência das antigas colônias, protestos estudantis contra os regimes autoritários, contra 

guerras, movimentos de contracultura, o movimento feminista, contra o racismo e dentre 

tantos outros (SILVA, 2011). 

Seguindo a onda de reivindicações, as estruturas educacionais tradicionais também 

foram contestadas em diversos países. Nos Estados Unidos, o movimento de reivindicação foi 

chamado de reconceptualização e na Inglaterra a Nova Sociologia da Educação. Não 

entraremos em detalhes aqui acerca das particularidades de cada perspectiva, porém faz-se 

necessário deixar clara a importância desses movimentos na evolução do debate curricular, 

para além desses países.  As teorias críticas sobre o currículo levaram em consideração os 

arranjos sociais e educacionais que permeiam o processo educativo, mais do que propriamente 

o como fazer.  

As principais teorias críticas sobre o currículo dividiram-se principalmente entre as 

concepções neomarxistas e as fenomenológicas. A vertente neomarxista fazia críticas ao 

modelo tradicional de currículo afirmando que este contribuía diretamente para a reprodução 

das desigualdades sociais e reforçava o modelo de sociedade dividido em classes. Já a 
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concepção fenomenológica fazia a crítica ao modelo de currículo tradicional fundamentando-

se na investigação e assim, revelando os significados naturais do cotidiano. Desse modo, a 

partir das categorias do senso comum, buscar a essência dos significados, que para Silva é 

considerada como sendo uma investigação fenomenológica que 

[...] coloca em questão, assim, as categorias do senso comum, mas elas não são 
substituídas por categorias teóricas e científicas abstratas. Ela está focalizada, em 
vez disso, na experiência vivida, no “mundo da vida”, nos significados subjetiva 
e intersubjetivamente construídos (SILVA, 2011, p. 39). 

Ao romper diretamente com a epistemologia tradicional, Silva (2011) afirma que essa 

perspectiva fenomenológica se apresenta como a mais radical entre as teorias críticas, porque 

propõe enxergar primeiramente o currículo como um território de experiências – e de 

questionamento dessas, mais do que um espaço construído por perspectivas teóricas que se 

constituem em torno de disciplinas, objetivos e métodos. Desse modo, observamos que são as 

próprias experiências dos estudantes, compartilhadas com os professores que se tornam 

objetos de investigação da fenomenologia (SILVA, 2011). 

A perspectiva fenomenológica fundamenta-se em uma análise que ao invés de 

focalizar em aspectos conceituais e científicos, busca valorizar o mundo vivido e suas 

interfaces concretas e históricas. Silva (2011) afirma que essa análise é profundamente 

pessoal, subjetiva e idiossincrática.  

A efervescência política e cultural que tomou os anos 60 nos Estados Unidos e países 

europeus, chegou ao Brasil, trazendo mudanças significativas e o teórico crítico de esquerda 

que mais se destacou nesse período foi Paulo Freire. Apesar de não ter escrito especificamente 

sobre currículo, ele problematizou as questões que permeavam a preocupação do “o que 

ensinar”, e criticou a forma de ensino baseada na perspectiva técnica e fragmentada. Além 

disso, buscou teorizar sobre uma educação baseada na realidade concreta e nas experiências 

dos sujeitos envolvidos no processo. Desse modo, o educador necessita ir além do ensinar e 

tornar-se também um pesquisador-investigador, consolidando a “prática de pensar a prática” 

(FREIRE, 1987).  

As teorias críticas humanistas de Paulo Freire influenciaram de forma direta os 

movimentos de educação popular não só do Brasil, mas da América Latina e ao propor uma 

educação para a liberdade, se apropriam das problemáticas advindas da educação do campo. 

De acordo com Antonio e Lucini (2007), a educação popular43 necessariamente busca 
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compreender questões educacionais sempre a partir de uma conjuntura político-democrática, e 

é nos movimentos sociais que essa encontra ressonância, como também nas manifestações de 

luta pelas transformações sociais a partir da educação. A educação popular, enquanto uma 

práxis educativa teve sua gênese articulada aos movimentos e lutas em defesa dos direitos e 

interesses das classes populares, dos trabalhadores. Segundo Paludo (2012) suas raízes estão 

calcadas nas múltiplas experiências latino-americanas, como no pensamento pedagógico 

socialista, na teoria dialógica de Paulo Freire, dentre outras. Assim, sua concepção emerge a 

partir da luta de classes populares visando formar sujeitos que interfiram em sua realidade 

para transformá-la. No Brasil, a educação popular se consolidou de fato a partir do golpe de 

1964 e firmou-se definitivamente como uma das concepções de educação do povo, atuando 

principalmente em espaços educativos não formais, e assim estabeleceu um “[...] vínculo 

entre educação e política, educação e classe social, educação e conhecimento, educação e 

cultura, educação e ética, e entre educação e projeto de sociedade [...]” (PALUDO, 2012, p. 

282). 

A partir da referência do pensamento dialógico de Freire, e sob o princípio de uma 

educação que liberta, a educação popular das décadas de 1960 e 70 construiu bases sólidas 

para que outros movimentos sociais se apropriassem e incorporassem novos elementos a suas 

premissas, o que os autores denominam de “fazer-se pedagógico”, e assim, essa pedagogia 

libertadora se tornou um ancoradouro para a discussão dos processos de exclusão e 

empobrecimento dos trabalhadores rurais. 

Neste sentido, podemos reconhecer alguns princípios freireanos que foram apropriados 

pelos movimentos de Educação do Campo, como: os educandos são sujeitos ativos no 

programa de aprendizagem e suas experiências são extremamente significativas; a 

aprendizagem deve estar sempre orientada no sentido crítico e a teoria deve estar situada 

dentro da prática, o que configura na práxis44. Segundo Silva (2011), Freire traz de forma 

implícita uma crítica à escola tradicional e analisa como são a educação e a pedagogia 

existentes, ao mesmo tempo em que apresenta uma teoria de como elas deveriam ser. É no seu 

conceito de educação bancária que o educador faz uma crítica aos currículos existentes já que 

ao enfatizar o pleno envolvimento dos estudantes na aprendizagem de conhecimentos, a partir 

do compartilhamento de experiências e da contextualização da realidade, Freire faz uma 

                                                 
44 A partir das concepções de práxis revolucionária de Marx e posteriormente de Gramsci, Paulo Freire aborda a 
questão da práxis pedagógica como uma apropriação da prática, buscando assim dar sentido a teoria, sempre 
com o objetivo de transformar. É a reflexão e ação que se dão simultaneamente e somente dessa forma pode ser 
constituída a consciência crítica (FREIRE, 1987). 
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crítica à educação tradicional que tem como fundamento o ato de “depositar”, ou seja, apenas 

transferir conhecimentos pensados e julgados como corretos e legítimos. Desse modo, 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 
Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que 
se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los 
(FREIRE, 1987, p. 33). 

 A teoria crítica de Paulo Freire foi de fundamental importância para a criação e o 

desenvolvimento de movimentos que lutaram e ainda lutam por uma educação popular de 

qualidade no campo, influenciando também as teorias pedagógicas que ideologicamente 

aproximavam-se dessas teorias críticas. Souza (2006) aponta que a educação defendida por 

Freire que buscou levar à conscientização dos sujeitos e que tem como fundamento trabalhar a 

partir da realidade e da vida cultural das organizações sociais, propiciou enxergar a população 

do campo a partir de uma nova perspectiva, principalmente dentro do MST, que foi um dos 

primeiros movimentos a colocar em pauta a necessidade da educação do campo para os 

territórios rurais. Para Souza, o MST configura-se como um dos sujeitos coletivos centrais na 

elaboração da proposta de Educação do Campo, por possuírem organicidade, força política e 

principalmente acúmulo de experiências que foram socializadas e sistematizadas, ao longo de 

mais de vinte anos de luta pela terra e pela escola pública de qualidade. 

Sendo assim, apesar de não ter desenvolvido teorias curriculares, Paulo Freire 

acreditava que o conteúdo (constituído por temas significativos ou geradores) 

necessariamente consistia em uma devolução organizada e sistematizada dos elementos 

entregues pelos sujeitos envolvidos, fruto de uma pesquisa no universo das suas próprias 

experiências. Outro ponto relevante é que esse conteúdo programático deveria ser sempre 

construído com a participação dos educandos, a partir de uma ação dialógica. Essas 

perspectivas sobre como os conteúdos devem ser determinados foram incorporadas por 

algumas propostas da educação do campo, observando uma aproximação ideológica entre as 

teorias. 

Em nosso estudo, compreendendo o método pedagógico da alternância dos CEFFAs 

como uma importante estratégia da Educação do Campo, observamos que a educação popular 

também está presente em suas bases, principalmente nos fundamentos epistemológicos da 

proposta da EFAL. Em seu Projeto Político pedagógico, Paulo Freire é citado como um dos 

teóricos que contribuem na construção dos enraizamentos teórico-metodológicos, em que se 

faz necessário 
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[...] compreende a educação como processo de conscientização. [...] O educador e o 
educando aprendem e ensinam ao mesmo tempo. A melhor maneira de refletir é 
pensar a prática e retornar a ela para transformá-la, pensar o concreto e não pensar 
os pensamentos. A formação autêntica promove a autonomia e dialogicidade 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2009, p. 31). 

As teorias críticas como um todo permitiram ver a educação por uma nova 

perspectiva, permeada por significados que vão além dos que as teorias tradicionais 

determinaram, ou seja, buscaram ir além dos conceitos pedagógicos de ensino-aprendizagem, 

ressaltando a influência de conceitos de ideologia e poder na sua conformação, assim, 

argumentam que nenhuma teoria ou postulado é neutro, científico ou desinteressado. As 

teorias pós-críticas, além dessa superação da abordagem das teorias tradicionais, ressaltam a 

importância da incorporação de diversas outros conceitos e perspectivas no currículo, como 

concepções multiculturalistas, de relações de gênero, sexo, étnica, racial, pós-modernas, pós-

colonialistas, entre tantas outras. (SILVA, 2011). Desse modo, as teorias pós-críticas 

intencionam ver além das disputas de poder e de classes, incorporando novas dinâmicas que 

permeiam a vida dos sujeitos da contemporaneidade, em que a educação se constitui como 

uma prática social intencional, ou seja, isenta de neutralidade e que se relaciona diretamente 

com a vida social.  

Nesta pesquisa buscamos realizar uma reflexão acerca da proposta pedagógica da 

Escola Família Agrícola de Ladeirinhas, organizado a partir dos tempos-espaços da 

alternância que foram ao longo do tempo incorporados e legitimados pelas perspectivas e 

projetos da educação do campo.  

3.2 Pedagogia da Alternância: um princípio educativo que reúne trabalho, família e 

formação 

Atualmente existem muitas pesquisas que abordam a trajetória histórica da alternância 

como princípio formativo-educativo, porém observa-se uma gama de dados históricos 

porventura inexatos devido à incoerência de números e eventos relatados em diferentes 

pesquisas, além de uma constante divergência teórico-metodológica dos sujeitos que 

constroem na prática a alternância. O que podemos observar de forma geral e que poderá 

contribuir para um entendimento lógico e relevante desta pesquisa será demonstrado neste 

estudo a partir de um recorte de autores e teorias sobre a alternância. 

A proposta da formação por alternância nasceu das experiências francesas como uma 

alternativa para o desenvolvimento do campo. Porém, o termo alternância já era anteriormente 

utilizado para outros processos formativos. Especificamente na França, os primeiros registros 
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que apontam os processos que alternam entre a teoria e a prática datam desde a Idade Média, 

sendo um tipo de associação que visava à instrução profissional e a ajuda mútua – uma 

formação “teórica” dada por companheiros-docentes. Deste modo Gimonet (2007) retoma 

exemplos da história45, específicos da Europa, que utilizavam preceitos da alternância para 

uma formação técnica e profissional. É importante frisar que essas experiências citadas pelo 

autor se limitavam a um mecanismo de instrução e poucas tinham a finalidade de buscar o 

desenvolvimento regional.  

Apenas na década de 1930 do século passado os programas educativos de formação 

por alternância no meio rural francês surgiram, nas chamadas Maisons Familiales Rurales 

(MFR). Especificamente no dia 17 de novembro de 1937, iniciaram as primeiras atividades. 

Sua alternância se dava em estadas de uma semana no centro de formação e três semanas no 

meio familiar. Como citado, essa proposta de alternância já não era nova na formação 

profissional. De acordo com Rodrigues (2008), já se encontram registros que desde o 

Iluminismo havia uma aliança no saber teórico e prático. Entretanto, essas experiências eram 

muito centradas no poder do mestre e não havia uma reflexão sobre a prática.  

A primeira experiência de alternância das MFR se deu em Sérignac-Péboudou, região 

de Lot-et-Garonne, que a partir da organização dos camponeses em um Secretariado Central 

de Iniciativas Rurais (SCIR) foi criada uma seção específica para a aprendizagem agrícola. 

No estatuto desta seção já se observava o compromisso e a responsabilidade das famílias 

camponesas na construção dos centros de aprendizagem. A partir daí, iniciaram as discussões 

sobre a necessidade de encontrar um espaço melhor para a formação dos jovens do campo e 

evitar que estes fossem transferidos para centros maiores. E foi com essa necessidade que a 

primeira MFR foi criada. Traduzida para o português, a Casa Familiar de Lauzun nasceu com 

o apoio tanto da SCIR como da Igreja Católica, mas assumida principalmente pelas famílias, 

na formação dos jovens e na sustentação financeira (QUEIROZ, 2006). 

O movimento de criação das MFRs se mantinha mediante a sua militância e das suas 

esperanças de uma educação contextualizadora, evidenciando aflição com o futuro dos filhos 

dos trabalhadores do campo, de sua profissão e da vida rural. E foi a partir da necessidade do 

cotidiano que nasceu essa pedagogia. Sempre trazida pela 

[...] simplicidade da solução encontrada com outros: criar uma escola que não 
mantenha os adolescentes presos entre quatro paredes, mas que lhes permitam 

                                                 
45 Ver em “Praticar e compreender a Pedagogia da Alternância dos CEFFAs” (GIMONET, 2007), 
especificamente página 112, onde analisa progressivamente experiências de formação por alternância na Europa. 
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aprender através dos ensinamentos da escola, com certeza, mas também através 
daqueles da vida quotidiana, graças a uma alternância de períodos entre o ambiente 
familial e o centro escolar (GIMONET, 2007, p. 22). 

Queiroz (2006) detalha os passos que as MFR tomaram na França, ocorrendo uma 

rápida expansão das experiências. Em 1943 já havia 60 MFR, uma União Nacional das Casas 

Familiares, documentos produzidos e até escolas para a formação de monitores. Apesar das 

crises ocorridas a partir de 1945 – ocorreram críticas devido a grande presença da igreja 

católica e protestante - as MFR continuaram a crescer até gerar uma organização político-

administrativa mais estruturada, com uma postura nacional sobre suas características, 

princípios e organização.  Havia também a preocupação com relação à presença do Estado 

tanto no financiamento, quanto na participação política das escolas, ou seja, a 

institucionalização foi uma preocupação recorrente também na França. A União Nacional 

optou por manter-se autônoma, que apesar de receber auxílio do Estado, para que elas não 

estivessem sob o controle absoluto deste, servindo simplesmente de uma engrenagem 

administrativa, como também não poderia se tornar um movimento sob o controle direto da 

Igreja. É a família que constitui o impulso do movimento. Apesar da sua grande ampliação, 

somente em 1960 uma lei reconheceu a alternância como modalidade pedagógica, 

possibilitando que os institutos, centros e MFRs garantissem o direito legal e assegurassem o 

financiamento do estado. 

A partir da década de 1960 do século passado, essa proposta de formação se expandiu 

não só pela Europa, como para outros continentes, chegando ao Brasil no final da mesma 

década. Aqui, os centros educativos que utilizam o princípio formativo da alternância são 

denominados CEFFAs. É importante destacar que existem outras experiências educacionais 

no Brasil que trabalham em regime de alternância de períodos, mas que não se enquadram 

como CEFFAs, porque não funcionam sob os quatro princípios ou pilares da pedagogia da 

alternância, princípios estes que serão posteriormente desenvolvidos. A experiência francesa 

foi um marco histórico no desenvolvimento da alternância no mundo, entretanto, 

consideramos que as Maisons Familiales Rurales influenciaram mais diretamente a criação do 

movimento das Casas Familiares Rurais (CFRs) no Brasil. No caso das EFAs, foram 

desenvolvidas com a influência também das experiências italianas, já que, como 

aprofundaremos adiante, a primeira experiência de Escola Família Agrícola no Brasil teve 

auxílio de um padre italiano. 

Outra questão importante para destacarmos, e que se configura como polêmica, são 

como essas experiências se desenvolveram no Brasil, reconhecendo as diferenças da trajetória 
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do movimento Francês. Rodrigues (2008), em uma reflexão referente aos incentivos à criação 

das CEFFAs no Brasil, indica que essa experiência fez parte de uma política de expansão 

coordenada por instituições de grande poder político-econômico, revelando que por detrás da 

criação desses centros, tanto aqui no Brasil, como também na Tunísia ou em El Salvador 

havia uma lógica maior, que ultrapassava os interesses locais. A conjuntura do fim da década 

de 60 e início de 70 demonstrava um novo cenário do capitalismo mundial, presente no 

intenso crescimento das estratégias de políticas neoliberais, avanço da globalização e 

internacionalização da economia. Essas ações favoreciam as formas de ação cooperativa e 

filantrópica46, que possuíam um importante papel no auxílio às CEFFAs, e assim se 

questionava se a perspectiva ideológica dessas instituições “parceiras” – econômica, política, 

religiosa, ambiental, dentre outras - determinavam projetos e metas a serem estabelecidas, 

todas traduzidas em fórmulas para o desenvolvimento local, consciência ecológica, 

democracia participativa, dentre outros.  

A partir de uma perspectiva econômica, em decorrência da possível falta de autonomia 

ideológica na Europa, Santos (2006) questiona esses desdobramentos para a qualidade da 

formação profissional e o verdadeiro sentido do trabalho, ou seja, as questões por detrás dessa 

política e a contribuição desta na economia. Portanto “[...] como decorrência e como ordem 

por base política/ideológica, interessa ao projeto de sociedade capitalista um filho de 

trabalhador competente para atender ao mercado, não para a formação no sentido de uma 

cultura geral e profissional” (SANTOS, 2006, p. 157). 

Um elemento que diferencia as trajetórias dos CEFFAs entre França e Brasil, é o fato 

de que na Europa, sobretudo na França, a alternância logo se tornou um importante tema e foi 

bastante debatido e pesquisado dentro das instituições de ensino, pesquisa e extensão, 

principalmente na década de 1980, além de ter se diversificado em diferentes níveis de 

formação.  

Diferenças nas trajetórias se devem ao período delicado que o Brasil estava vivendo, a 

ditadura militar (1964-1985). Na França, naquele momento histórico pouco se questionava 

qual era o sentido da extensão da alternância, sendo que esta representava mais um 

instrumento para preparar os jovens não qualificados para o mercado de trabalho. Já no Brasil, 

frente às suas questões históricas, a alternância foi desenvolvida em situações de resistência 

                                                 
46 Não aprofundaremos aqui as questões que envolvem a filantropia ou financiamento filantrópico, mas é 
importante destacar que nos documentos e literaturas que abordavam as formas de auxílio aos CEFFAs, a 
filantropia era um conceito em crise, sendo substituído pelo conceito de “cooperação” e “parceria” 
(RODRIGUES, 2008).  
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popular e enfrentamento político. No Brasil, de acordo com Ribeiro (2010), o primeiro Centro 

de Formação por Alternância, uma EFA47, foi criado em 1968 no estado do Espírito Santo, 

especificamente no município de Anchieta, localizado no litoral sul. Trazido e mediado pelo 

padre italiano Humberto Pietrogrande, essa experiência foi fruto da articulação do Movimento 

de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), com apoio direto, institucional e 

financeiro da igreja católica e de organismos de cooperação italianos. Autoras como Ribeiro 

(2010) e Silva, Morais e Bof (2006) fazem um amplo resgate histórico e abordam a 

necessidade de distinguir os processos diferenciados das EFAs e das CFRs. Como citado 

anteriormente, as EFAs tiveram forte influência das experiências italianas, que segundo os 

autores, foram herdados os objetivos da formação, a organização e funcionamento. A Escola 

Família Agrícola de Olivânia, situada no município de Anchieta oferecia inicialmente ensino 

fundamental iniciação profissional para o setor da agricultura e pecuária e em 1976 foi 

implantado em Olivânia a primeira EFA de 2º grau sob a forma de ensino técnico em 

agropecuária. 

 A partir da consolidação dessa experiência houve um aumento considerável no 

número de EFAs e CFRs no Brasil, e segundo os dados mais atuais de Begnami (s/d), no ano 

de 2011 contabilizavam 148 EFAs e 120 CFRs. Essas instituições se constituem como 

entidades não-governamentais, sem fins lucrativos e são gestadas sempre por uma associação 

local de caráter participativo e coletivo. Na figura 3.1 podemos dimensionar a distribuição dos 

CEFFAs no país, de acordo com o seu número e concentração. Contudo é importante ressaltar 

que os dados da figura são de 2009, ou seja, encontra-se em disparidade com os dados do 

Quadro 3.1 abaixo. Desse modo, iremos nos ater aos mais atuais produzidos pelo autor. 

                                                 
47 É importante destacar que essa Escola Família Agrícola de Anchieta se configurou como a primeira instituição 
educativa em alternância da América. 
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ES MG RJ BA SE PI MA CE GO MS MT TO RO AP PA AC RS 

30 18 04 32 01 17 20 1 4 3 1 3 5 5 2 1 1 

52 71 08 16 1 

Total: 148 

QUADRO 3.1. Abrangência das EFAs no Brasil. 
Fonte: UNEFAB (2011) apud Begnami (s/d) 
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Figura 3.1. Distribuição dos CEFFAs no Brasil 
Fonte: UNEFAB. Disponível em: http://www.unefab.org.br/p/efas_3936.html#.UMnp24NfDpp . Acesso em: 13 
de dezembro de 2012. 

 

As EFAs e as CFRs possuem em comum o método pedagógico baseado na pedagogia 

da alternância, porém elas se distinguem em outros aspectos. As EFAs enfatizam à 

escolarização formal, sem se descuidar do trabalho agrícola – tão necessário para se 

configurarem como escolas do campo. Nas CFRs, há um maior direcionamento ao trabalho 

agrícola (RIBEIRO, 2010). Essas tiveram suas primeiras experiências na década de 80 do 

século passado, justamente no período de maior difusão das EFAs pelo país, contudo é 
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importante destacar que essas experiências tiveram seu desenvolvimento completamente 

desvinculado ao movimento das EFAs. De acordo com os dados de Silva, Morais e Bof 

(2006), a primeira CFR surgiu no município de Arapiraca, estado de Alagoas, e a segunda foi 

desenvolvida no município de Riacho das Almas, Pernambuco no ano de 1984. Atualmente os 

trabalhos das CFR são acompanhados pela Associação Regional das Casas Familiares Rurais 

(ARCAFAR), que assim como a UNEFAB (União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas 

do Brasil), tem como objetivo garantir condições de organizações e funcionamento das CFR, 

além de proporcionar aos monitores a formação e capacitação técnico-pedagógica. 

3.2.1 Cenário da Alternância no Brasil e na América Latina 

O Brasil é o segundo país que possui o maior número de CEFFAs no mundo, vindo 

logo atrás da França, berço do movimento das MFR. Este é um dado consideravelmente 

importante para levarmos em conta a necessidade de aprofundar estudos que retratem esse 

panorama e as experiências brasileiras, além de destacarmos a sua evolução no país. De 

acordo com os dados de García-Marirrodriga e Puig-Calvó obtidos até o ano de 2008, 

observamos que atualmente ocorre um maior crescimento dos CEFFAs na América Latina do 

que nos outros continentes em que “[...] a problemática de uma educação rural pertinente e de 

qualidade é um verdadeiro desafio para as autoridades educativas e para o desenvolvimento 

pessoal e comunitário desses países” (p. 116, 2010). Desse modo, enxergamos uma 

perspectiva de grande difusão dessas experiências nos países latinos, que graças às 

mobilizações e o trabalho dos camponeses organizados, sejam em movimentos sociais, 

organizações ou instituições locais, buscam proporcionar uma alternativa para a tão precária 

qualidade educacional dos territórios rurais. Podemos observar com mais clareza esse grande 

crescimento através dos dados elaborados pelos autores: 

 
País N° CEFFA atuais País Novos 2001/2005 

1. França 460 1. Brasil 55 

2. Brasil 263 2. Guatemala 53 

3. Argentina 114 3. Peru 39 

4. Guatemala 104 4. Argentina 27 

5. Espanha 55 5. França 10 

6. Peru 43 6. Espanha 0 

QUADRO 3.2. Países com maior número e crescimento de CEFFAs entre os anos de 2011 e 2005. 
Fonte: GARCÍA-MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ, 2010. 
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Na conjuntura político-histórica que o Brasil se encontrava no período da gênesis das 

EFAs e CFRs – a ditadura militar - é importante destacar o papel da Igreja Católica nesse 

processo, pois foi com o seu apoio que as experiências lograram êxito. Os padres e jesuítas, 

considerados subversivos a ditadura militar, advindos da igreja progressista, forneceram o 

suporte necessário à criação, ao funcionamento e à sobrevivência das primeiras escolas. O 

início da alternância no Brasil situa-se dentro de duas lógicas complementares, em que “[...] 

um movimento de resistência contra a exclusão econômica e cultural dos camponeses de um 

lado, e de outro, uma lógica pedagógica orientada para responder às necessidades de 

escolarização formal dos jovens no meio rural” (RODRIGUES, 2008, p.68).  

Essa relação com a Igreja Católica não era uma particularidade da experiência 

brasileira. Grande parte do movimento mundial dos CEFFAs tem suas raízes, de forma direta 

ou indireta, na doutrina social da Igreja Católica. Segundo os autores García-Marirrodriga e 

Puig-Calvó (2010), não se trata da instituição em si da Igreja Católica, mas sim de 

organizações ou pessoas que possuem vínculos como o Movimento Sillón, JAC, Sindicatos 

Católicos Rurais, ONGs, sacerdotes, religiosos (jesuítas, franciscanos, vicentinos, dentre 

outros). 

A ideia inicial desses promotores era iniciar uma escola voltada para os problemas do 

campo, a exemplo da falta de desenvolvimento, da pobreza, do analfabetismo dos 

camponeses, dentre outros. E o modelo inspirado foi os das MFRs francesas e italianas. Esses 

modelos eram trazidos por estagiários e padres vindos da Europa que ministravam oficinas de 

formação para os integrantes das comunidades, que mesmo sem formação acadêmica 

pedagógica, se tornavam monitores. Desta forma os princípios da pedagogia da alternância 

eram compartilhados, desde o fundamental – a alternância entre a escola e o meio 

socioprofissional e produtivo – até os modos organizativos e metodológicos. E assim as 

primeiras escolas começaram a funcionar, com alternância de quinze dias na escola e quinze 

dias em casa, com duração de dois anos, e segundo Rodrigues (2008) equivalia ao nível do 

quinto e sexto ano do ensino fundamental.  

A partir daí, novas escolas se inspiraram nos modelos das EFAs do ES e se 

expandiram inspiradas também nos princípios de educação libertadora e emancipatória de 

Paulo Freire48. Dessa maneira, as experiências passaram a incorporar perspectivas mais locais 

                                                 
48 Podemos considerar que a educação libertadora de Paulo Freire é uma retomada das propostas de educação 
popular, adaptando os princípios e as práticas para serem incorporadas na educação formal das escolas públicas. 
Tinha como base uma educação voltada para a realidade social, em que os problemas advindos dos meios 
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e se distanciar de alguns princípios europeus. Ainda segundo o autor, em 1974 todas as EFAs 

já eram autorizadas pelo Estado para funcionar como formação reconhecida e legalizada, 

oferecendo aos jovens o certificado de conclusão do então chamado primeiro grau. A partir 

daí, o ensino em alternância rural passou obrigatoriamente a aceitar as exigências impostas 

pela legislação educacional brasileira, mesmo sem ter garantia de financiamento público. 

Desta forma, gerou-se um modelo de escola em alternância que foi desenvolvido em muitos 

estados. 

Um grande avanço para a pedagogia da alternância no Brasil foi a criação da 

UNEFAB em 05 de abril de 1982, uma entidade que representa os interesses políticos, 

educativos e promocionais dos CEFFAs no Brasil. Hoje ela é uma entidade que se dedica ao 

desenvolvimento sustentável do meio rural, por meio da formação e da educação e associa 12 

(doze) Associações Regionais.  

Até aqui não expomos as questões conceituais da pedagogia da alternância 

simplesmente porque a noção de alternância ainda se encontra em construção, e certamente 

não será aqui que buscaremos fechá-lo em um só conceito. Porém, podemos abordar algumas 

definições construídas a partir das práticas para compreendermos a complexidade desse 

sistema. Mas, afinal de contas, o que é a pedagogia da alternância? Quais são os seus 

contornos? É importante ressaltar que para Rodrigues, a alternância é um conceito “[...] em 

desenvolvimento permanente, em pleno movimento” (2008, p. 50). Portanto, não é única e 

incorpora muitas especificidades. 

De acordo com Santos (2006), a alternância define-se em um movimento interacional 

entre as atividades práticas e teóricas, movimento este de caráter reflexivo e embasado nos 

ensinamentos das experiências acumuladas. Desta forma, a pedagogia da alternância se 

efetiva, principalmente, na perspectiva de organização dos tempos e espaços educativos, 

[...] por organizar toda a formação integral dos educandos (as), numa articulação 
permanente entre o meio sócio profissional (família, comunidade, trabalho) e o meio 
escolar em internato no qual os educandos (as) convivem entre si, como os (as) 
educadores (as), com outros formadores (as) que são chamados a contribuir com o 
processo de formação, e principalmente, estabelecem um diálogo entre os saberes 
que foram construídos na sua formação no contexto familiar e social e que vivem 
com os saberes das diferentes áreas do conhecimento (SILVA, 2007, p. 58). 

                                                                                                                                                         
socioeconômico e cultural, das comunidades locais e das necessidades eram centrais no processo. Para Libâneo 
(1994), o trabalho escolar era bem mais centrado no processo de participação ativa do que nos conteúdos de 
ensino sistematizados. 
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 Desta forma, a alternância é uma possibilidade de se construir o diálogo, necessário 

para a formação humana, ou seja, “[...] um diálogo entre o mundo da escola e o mundo da 

vida, a teoria e a prática, o universal e o específico, enfim uma que escola enraizada na cultura 

do campo contribui para a melhoria nas condições de vida e de trabalho dos agricultores (as), 

e principalmente numa formação humana e criativa da pessoa” (SILVA, 2007, p. 58). 

 Uma questão que deve ser apontada a partir desta breve análise da noção de pedagogia 

da alternância são os riscos de gerar uma dicotomia e uma polarização a partir da sua ação 

educativa, que se dar em dois meios de aprendizagem: o escolar e o sócio produtivo. Gimonet 

(2007) aponta que a alternância vai além do binômio vida cotidiana/meio de vida escolar. A 

relação de alternância ocorre à medida que 

[...] seja entre as instituições: família, empresa, comunidade, escola; seja entre 
atores: pais, alternantes, formadores, mestres de estágio; seja, ainda, entre a natureza 
dos saberes e aprendizagens trabalhados: empíricos, familiares, práticos, 
experienciais, teóricos, abstratos, conceituais; seja entre os processos: ação-reflexão, 
pesquisa-ação-formação, ou ainda problematização, conceitualização (GIMONET, 
2007, p. 121). 

 Santos (2006) reforça a importância das EFAs citando Zamberlan (1995), já que esta 

se propõe a inter-relacionar as demandas sócio produtivas com as educativas, tendo como 

eixo a valorização do trabalho na terra, do saber dos estudantes e do estudo na escola, sem 

hierarquizar as dimensões. Para a autora, é importante ressaltar que a alternância não se 

constitui como um modelo homogêneo a ser aplicado, mas sim como uma proposta construída 

sobre diversas experiências e programas educativos. 

Gimonet (2007) define três tipos de alternância pedagógica49: a falsa alternância, – ou 

alternância justaposta – em que não há nenhuma relação entre o trabalho prático e o tempo de 

estudo; alternância aproximativa, onde também ainda não há uma interação entre os dois 

períodos, porém a organização didática associa os dois tempos da formação; e por fim, a 

alternância real – também chamada de alternância integrativa – que não se limita a uma 

sucessão de tempos, ou seja, interagem os dois tempos e propõe um trabalho reflexivo sobre a 

experiência. Nesta última, o estudante se torna um ator envolvido em seu meio, um 

protagonista. 

                                                 
49 Para um maior aprofundamento, buscar em Gimonet (2007, p.118) e em Rodrigues (2008, p. 55). 
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3.3 O Desenvolvimento da Pedagogia da Alternância da EFAL 

 A Escola Família Agrícola de Ladeirinhas, situada no município de Japoatã foi 

fundada no ano de 1994 por um grupo de missionários do campo, além de representantes da 

Diocese de Propriá (SE) e de ONGs internacionais que, apoiados na experiência da Escola 

Família Agrícola de Alagoinhas (BA), objetivavam o desenvolvimento das comunidades 

rurais da região. Segundo o Projeto Político Pedagógico da EFAL, a escola nasceu com o 

propósito de 

[...] possibilitar aos filhos/as de agricultores/as uma aprendizagem voltada para sua 
realidade, através do manejo adequado dos recursos naturais; estabelecer um sistema 
de ensino onde os pais e as mães façam parte deste sistema e sejam agentes de 
transformação na comunidade; procurar tecnologias apropriadas ao campo 
possibilitando a convivência sustentável (Projeto Político Pedagógico, 2009). 

 Atualmente, a EFAL oferece uma educação profissional aos jovens filhos de 

agricultores, ou seja, oferece um Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 

Agropecuária. No projeto político-pedagógico, os níveis de ensino e a modalidade 

educacional, a escola é descrita como sendo uma 

Escola Particular Comunitária de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 
Agropecuária, Integrada ao Ensino Médio com Qualificação na Produção Vegetal e 
na Produção Animal.  Esta Escola Família Agrícola - EFA trabalha com Educação 
do Campo, sistema de internato, adotando como modelo educativo a Pedagogia da 
Alternância, originário na França e adaptado aqui no Brasil à nossa realidade 
(Projeto Político Pedagógico, 2009). 

Por ser uma escola de cunho comunitário, a EFAL possui uma Associação 

Mantenedora da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas (AMEFAL), que possui a função 

primordial de manter a escola em pleno funcionamento até o fim do período letivo anual. Por 

se configurar como a única EFA do estado, é filiada à Rede das Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semiárido (REFAISA), rede esta que conta com dez EFAs associadas – todas as 

outras nove são escolas localizadas no estado da Bahia, sendo a representação legal dessas. A 

REFAISA, por sua vez, é filiada à UNEFAB. Ao longo dos 18 anos de funcionamento a 

escola já passou por diversos momentos e crises, e atualmente, para garantir um ensino de 

qualidade, voltado para as demandas do campo, a AMEFAL buscou realizar parcerias junto 

com a Secretaria de Estado da Educação, que garante a certificação do alunado. 

Antes da parceria com o Estado e da oferta do ensino médio profissionalizante, a 

EFAL proporcionava aos jovens das regiões o ensino fundamental, que era mantida e recebia 

auxílio direto de entidades filantrópicas, principalmente internacionais, como a Solidariedade 
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Internacional das Casas Familiares Rurais (SIMFR), advinda da Bélgica. De acordo com 

Rodrigues (2008), essas entidades possuíam um papel preponderante na disseminação e 

desenvolvimento das experiências em alternância no Brasil, influenciando diretamente nas 

perspectivas ideológicas dos estabelecimentos educativos. Na EFA estudada, observa-se 

desde então uma forte influência religiosa dessas organizações nos espaços escolares, assim 

como no funcionamento das regras, o que pode ser observado nos documentos oficiais.  

Como dinâmica dos processos e conjunturas sociais, políticas e econômicas, ao longo 

do tempo, as parcerias entre as entidades e ONGs tornaram-se escassas. Com o objetivo de 

dar continuidade às atividades, dando prosseguimento aos estudos dos jovens camponeses da 

região, instaurou-se desse modo no ano de 2009, a educação profissionalizante. Assim, a 

AMEFAL buscou a parceria com o Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação para 

a certificação do alunado e com outros órgãos públicos do Estado e Federais, como a Empresa 

do Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE) e Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)50. 

Ao realizar parcerias com a Secretaria de Estado da Educação, a escolarização deve 

obedecer ao currículo mínimo estabelecido, porém, por possuírem uma proposta pedagógica 

diferenciada, a EFAL busca trabalhar de forma participativa, em que o saber é constantemente 

compartilhado, os aspectos científicos são complementados e aprofundados a partir da 

realidade colocada pelo estudante e permitindo, a partir de uma forma interdisciplinar, os 

jovens questionarem a sua realidade (Projeto Político Pedagógico, 2009). A discussão sobre o 

sistema de financiamento dos CEFFAs é fundamental na busca da autonomia das EFAs, 

autonomia esta que se faz necessária quando pensamos na importância da alternância nas 

comunidades e seu papel de análise e transformação da realidade. Observa-se que o sistema 

de comodato gerou um estado de engessamento na busca de outras formas de financiamento 

que a tornaria mais autônoma, e uma problemática apontada decorrente deste estado é a 

contratação de professores para atuar como monitores na EFAL. 

Apesar dos Centros serem caracterizados como escolas comunitárias, em que uma 

associação é responsável pela sua gestão, no âmbito jurídico os CEFFAs são considerados 

                                                 
50A PRONESE tem como missão “[...] implementar programas e ações voltadas à promoção do desenvolvimento 
territorial sustentável visando a inclusão pela renda e pelo direito” (PRONESE, s/d.), e a CODEVASF é uma 
empresa vinculada ao Ministério de Integração Nacional que busca promover “[...]o desenvolvimento e a 
revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba com a utilização sustentável dos recursos naturais e 
estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social”. Além disso, “[...] Investe também na 
aplicação de novas tecnologias, diversificação de culturas, recuperação de áreas ecologicamente degradadas, 
capacitação e treinamento de produtores rurais, além da realização de pesquisas e estudos socioeconômicos e 
ambientais, entre outras ações” (CODEVASF, 2010). 
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escolas particulares, de direito privado, embora prestem um serviço público. Desse modo, por 

ser uma entidade sem fins lucrativos, está apta a receber recursos públicos, com base na 

Constituição Federal e na LDB 9394/96. Porém, os CEFFAs têm que encontrar brechas legais 

para que possam garantir o direito ao financiamento público. O documento elaborado por 

Begnami (2012) apresenta todas as Leis e Artigos da Constituição e da LDB que podem 

garantir a legitimidade do financiamento público dos CEFFAs. Segundo os dados do autor, a 

constituição e a LDB definem que os recursos públicos destinados à educação devem ser 

investidos em escolas públicas, com algumas exceções. 

Faculta-se dirigir recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, inclusive por meio de bolsas de estudos a quem demonstrar 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede 
pública na localidade da residência do educando (SILVA, 2005, p. 840 apud 
BEGNAMI, 2012, p. 4, grifo do autor). 

 Desse modo, os CEFFAs devem contemplar em seus estatutos a finalidade não 

lucrativa da instituição e assegurar a destinação do seu patrimônio à outra escola ou ao poder 

público, caso suas atividades não sejam mais desenvolvidas. Para Begnami (2012), deveria ser 

no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) o lugar que os 

CEFFAs conseguiriam as “[...] garantias para estruturar uma via de financiamento público 

permanente” (2012, p.4), já que o fundo garante o financiamento de Creches Comunitárias e 

as APAEs – Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Podemos analisar com auxílio 

dos dados do autor que algumas fontes de financiamentos das redes das EFAs ou CRFs, como 

a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (AMEFA), MEPES, ARCAFAR, 

REFAISA, entre outras, ocorrem por repasse de verbas diretamente do Estado e das 

Prefeituras, ou seja, não há uma política de estado. O que podemos observar são políticas de 

governo que dificultam o funcionamento dos CEFFAs, pois não garantem que estes possam 

executar suas atividades de forma satisfatória à longo prazo e impedem que os Centros 

alcancem seus objetivos. 

Devido a esses empecilhos no financiamento público diferenciado para os CEFFAs, 

especificamente na EFAL, a contratação é subordinada aos trâmites legais da Secretaria de 

Educação, retirando a autonomia da AMEFAL no âmbito pedagógico e comprometendo a 

dinâmica das formações dos monitores, já que os contratados permanecem atuando por no 

máximo dois anos, devendo posteriormente permanecer seis meses sem contrato para este ter 

a possibilidade de ser renovado. Além disso, essa dependência é permeada por atrasos e 

burocracias na renovação e novas contratações, principalmente nas áreas técnicas, como 
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agronomia, medicina veterinária e engenharia de alimentos, o que acarreta prejuízos diretos 

na formação dos estudantes e no desenvolvimento as atividades produtivas da escola. Como 

afirmado acima, os empecilhos colocados pelo Estado estão relacionados com o status de 

funcionamento das EFAs, que se caracterizam como serviço público, porém não estatal. 

Segundo Franca-Begnami (2011) é a gestão comunitária dos CEFFAs que limita o acesso ao 

financiamento público e inviabiliza “[...] a manutenção do funcionamento com materiais 

didático-pedagógicos apropriados e equipes pedagógicas qualificadas e com o perfil desejado 

para o sistema. Este desafio tem levado ao fechamento ou à descaracterização de centros 

educativos” (2011, p. 38).  No depoimento do gestor da EFAL ficam claras as dificuldades 

enfrentadas pela escola por depender do Estado para garantir a estrutura da escola e financiar 

suas atividades. Como salienta o gestor em relação as condições o funcionamento da referida 

escola 

[...] a escola se mantinha sem precisar do Estado. O comodato com o Estado ele vai 
ser encerrar em 2014, pode se renovar, aí se o Estado quiser. Vai haver algumas 
coisas pro Estado renovar esse comodato, pra escola não fechar, se não fecha. [...] a 
Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas (AMEFAL), 
que quem mantém essa escola é uma associação de agricultores, assentados 
agrícolas, que são de assentamentos, é quem mantém. Quem mantém a parte 
pedagógica, pagamento dos professores, alimentação é o Estado. Às vezes o MST, 
movimento dos sem terra, faz algumas doações aqui pra ajudar, alimentação, às 
vezes alguma doação, ajuda em algum material, alguma coisa, e assim ela vive 
funcionando, é tanto que essa Associação não tem recursos, são muito pobres, e a 
escola vive a necessitar de tudo aí (Entrevista – Gestor, 2012). 

Assim, podemos observar que o financiamento estatal por um lado garante o 

financiamento das instituições que atualmente as famílias não conseguem manter, evitando, 

portanto, que estas fechem. Por outro lado engessa as instituições retirando a autonomia dos 

sujeitos na autogestão dos processos educativos. Ribeiro (2010) afirma que é necessário 

investigar se os princípios e finalidades aos quais os CEFFAs foram criados ainda se mantêm, 

e assim destaca que a questão do financiamento pode interferir diretamente nos princípios de 

liberdade e de autonomia. Pois, “[...] aquele que fornece os recursos – seja o Estado seja a 

empresa, seja uma associação - acha-se no direito de definir a finalidade da formação” (2010, 

p. 333). Dessa forma, fere a autonomia da escola em relação a sua finalidade de formação. 

Desse modo, a participação do Estado em importantes processos das EFAs retiram a 

responsabilidade gestora das associações, que atualmente não possuem mais a função de 

manter, consequentemente isenta das famílias envolvidas a responsabilidade de participar 

diretamente dos processos educativos e decisórios das escolas. Essa situação gera um 

processo de dispersão e não-organização dos sujeitos do campo, das comunidades envolvidas. 
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A organização desses sujeitos e a necessidade do pensar a educação que queremos é um 

princípio fundamental da pedagogia da alternância, e tem como finalidade central a 

emancipação dos envolvidos. Essa ausência de participação das famílias no processo de 

gestão da escola é recorrente nas falas dos monitores, que acreditam que este é um problema 

central tanto na efetivação da pedagogia, quanto no funcionamento da EFAL. Pois,  

[...] a questão das famílias, da interação escola-família ainda é muito escasso, falta 
participação das famílias. É uma angústia nossa né, que a gente vê que eles colocam 
os meninos aqui e é como se dissesse, tô isento de qualquer responsabilidade, e a 
gente fica o tempo todo chamando os pais pra responsabilidade. [...] nós temos 
muitos problemas em estar articulando essas pessoas, em estar trazendo para as 
discussões. A gente tem diversos problemas, porque mesmo que a gente se proponha 
a fazer, como a pedagogia diz que uma vez por ano a gente tem formação sobre a 
pedagogia com pais, reunião de formação com pais. Mas nem todos vêm entendeu? 
A minoria é que comparece, então a gente tem esses problemas de estar juntando as 
famílias, em debater, conversar, formar sobre a pedagogia, [...] então isso também é 
preocupante  (Entrevista – Monitora 1). 

 A participação das famílias no funcionamento das escolas e na formação dos jovens é 

um dos pilares de sustentação de uma EFA. É papel da família trazer as demandas do campo e 

da realidade vivenciada para incorporá-las nos Planos de Formação. Sem o auxílio das 

famílias nos processos decisórios, a EFA arrisca-se tornar-se uma escola tradicional. Desse 

modo, é a formação das famílias que possibilita compreender a proposta da alternância e 

assim, a importância de se colocarem na condução tanto dos processos educativos, quanto das 

questões estruturais da EFA. É de responsabilidade da Regional a formação das famílias, mas 

na ausência desta, é a EFA que deve se responsabilizar por essa função.  

Para Silva (2008), em muitas EFAs existe pouca associação entre os espaços 

formativos e tempos vividos, ou seja, entre o trabalho na família e o estudo na escola, e essa 

desarticulação ocorre muitas vezes por alguns fatores limitantes: as famílias não 

compreendem a verdadeira finalidade da alternância, estando muitas vezes despreparadas para 

a inserção na dinâmica escolar e há uma frequente fragilidade dos instrumentos pedagógicos 

utilizados. Portanto, corre-se o risco da modalidade da alternância se caracterizar mais como 

uma justaposição de diferentes atividades do que uma pedagogia que leva em consideração os 

conhecimentos e a cultura tradicional do campo e os valoriza no espaço escolar. “[...] não há 

EFA sem a participação ativa das famílias” (BEGNAMI, 2003, p. 46), ou seja, as famílias são 

os sujeitos principais e são necessários para a garantia da identidade e do futuro do sistema de 

alternância. 

Assim como todos os CEFFAs, a alternância da EFAL também implica na 

organização de períodos de estudos na escola e períodos de estudos no meio sócio 
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profissional. Durante os períodos escolares, as atividades teóricas e práticas têm uma carga 

horária de oito horas diárias e no período da noite normalmente ocorrem os serões, que são 

espaços/tempos em que pessoas externas podem intervir, contribuindo com palestras e debates 

de interesse dos estudantes, monitores e da comunidade. 

  A alternância da EFAL é organizada fundamentalmente mediante do Plano de 

Formação. Segundo os documentos oficiais da escola (Projeto Político pedagógico, 2009), 

este plano é elaborado tanto na escola quanto no meio sócio profissional (família e 

comunidade) e nele estão definidos os eixos geradores do ensino da EFA. O plano de 

formação é de extrema importância porque ele possibilita contextualizar o currículo da EFA à 

realidade de vida dos estudantes. A partir dos objetivos gerais do curso é realizado um 

levantamento por meio de reuniões e assembleias realizadas nas comunidades da região para 

retirar os principais interesses e intenções dos agricultores/famílias de modo que os temas 

possam ser sistematizados e divididos em unidades de ensino e as sessões – quinzenas em que 

os estudantes permanecem na escola – possam ser programadas. 

 É o plano de formação que garante que a alternância possa ser implementada de forma 

organizada, e que para Gimonet, é a coluna vertebral da pedagogia da alternância que lhe dá 

coerência e assim, articula os tempos, as atividades e os conteúdos do campo sócio 

profissional com aqueles propostos pelo programa. Ainda de acordo com o autor, o plano de 

formação tem como objetivo reunir os “dois programas” de formação, que se configuram 

como o da vida e o da escola além de “[...] visar uma formação integral (profissional e geral 

associadas) e a maturação do projeto pessoal” (2007, p. 71). Desse modo, o plano de 

formação é o currículo de um CEFFA, porém é importante destacar que eles se diferenciam 

amplamente dos currículos tradicionais escolares, que é a base nacional comum.  

 Esses planos são definidos por uma equipe pedagógica, com a direta colaboração dos 

pais, monitores e profissionais, sempre levando em conta o ambiente socioeconômico e os 

projetos de cada estudante. Além disso, os planos de formação englobam todos os 

instrumentos e as disciplinas ministradas, que de forma interdisciplinar e baseados nos temas 

geradores, são escolhidos os componentes curriculares. Constam ainda os objetivos de cada 

tema de estudo que será trabalhado e todas as atividades a serem desenvolvidas nas sessões. 

Sintetizando, “[...] a organização das alternâncias gira em torno do Plano de Formação para 

onde convergem o planejamento, a organização e o desencadeamento das ações” (Projeto 

Político Pedagógico, 2009, p. 41). 
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 A organização curricular da EFAL está fundamentada nas definições da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação a Lei nº. 9.394/96 e nos Referenciais Curriculares Nacionais de 

Ensino Médio e Educação Profissional de Nível Técnico em Agropecuária. Para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas tanto pelo Plano de Formação, quanto 

pelo currículo mínimo, em todas as EFAs são utilizados instrumentos pedagógicos, que 

compreendem o plano de estudo (PE); a folha de observação (FO); o caderno da realidade 

(CR); visitas e viagens de estudo; visitas às famílias; serões e estágios. 

 Em todos os CEFFAs, a implantação da alternância logo demonstrou a necessidade de 

desenvolver atividades e instrumentos pedagógicos específicos para que os estudantes, filhos 

e filhas dos agricultores pudessem observar e analisar diariamente a prática agrícola de seus 

territórios familiares, para que os pais se envolvessem diretamente e colaborassem na 

formação dos seus filhos a partir do compartilhamento de saberes e experiências, e também 

para estabelecer uma relação direta e indissociável entre a experiência profissional, da vida 

cotidiana familiar e social e o período escolar (GIMONET, 2007). 

 Nos planejamentos pedagógicos são definidos diversos temas que são relacionados ao 

contexto vivido estudantes e que são previamente estabelecidos pelo plano de formação. O PE 

é o ponto de partida e compreende temas relacionados à vida profissional, familiar, social e 

pessoal e devem necessariamente ter um significado de pertença com o alternante. Segundo o 

Projeto Político Pedagógico da EFAL (2009), o PE compreende um método de pesquisa 

participativa que é desenvolvido ao final de todas as sessões pelos monitores e estudantes. 

Além disso, “[...] ele é o canal de entrada da cultura popular para a EFA e é o responsável de 

levar para a vida cotidiana as reflexões, as questões e as conclusões” (2009, p. 45). Assim, o 

PE é uma pesquisa a ser desenvolvida no período de alternância no meio sócio profissional e 

possibilita uma compreensão contextualizada por parte dos estudantes e das famílias. Ao 

retornar o período de aulas, os planos são apresentados e as experiências individuais são 

compartilhadas e socializadas, gerando debates enriquecedores. 

 A folha de observação é um instrumento que amplia as potencialidades do PE, porque 

possibilita auxiliar na observação e desenvolvimento de práticas no meio sócio profissional. 

Compreende um questionário elaborado pelos monitores sobre aspectos da realidade, e ao 

final integra o Caderno da Realidade. Este é um documento de extrema importância para a 

compreensão de todo o processo, e reúne os registros das compreensões individuais da 

realidade (EFAL, 2009). 
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 Segundo Gimonet (2007), o Caderno da Realidade é um livro da vida, rico em 

informações, análises e aprendizagens variadas. Ele tem uma importância tanto pedagógica 

quanto formativa e educativa. O autor atribui seis importantes efeitos que o CR pode atingir. 

O primeiro compreende a articulação dos espaços-tempos da formação, ou seja, relaciona 

diretamente o meio de vida e a EFA, o segundo efeito atinge individualmente cada alternante: 

possibilita a exploração, descoberta do meio de vida familiar, profissional e social num 

território diverso. Assim, permite que o estudante não somente enxergue o seu cotidiano, mas 

possa analisá-lo e discuti-lo com base crítica. O terceiro efeito diz respeito às relações, 

encontros e aos diálogos que são provocados no momento de reflexão. O quarto se relaciona 

diretamente com o desenvolvimento da expressão, que se opera ao longo das atividades. O 

autor defende a importância de interrogar, discutir, debater com os pais, os mestres de estágio, 

com os monitores e com outros estudantes, como também escrever, fotografar, desenhar, e 

tantas outras formas de expressão. O quinto efeito se destaca pela real formação integral do 

sujeito envolvido, e o último efeito compreende enxergar não só o caderno de realidade, mas 

também os outros instrumentos pedagógicos como uma preparação para a formação 

permanente. 

Desse modo, essas atividades compreendem a peça mestra da Pedagogia da 

Alternância porque considera os espaços-tempos da vida familiar, profissional e pessoal como 

um componente real da formação. A EFAL também tem como meta realizar viagens e visitas 

de estudos que tem como objetivo apresentar aos estudantes diferentes realidades e 

experiências e devem ter uma estreita relação com os temas do PE, onde as análises, 

observações e compreensões são registradas no Caderno da Realidade. Os monitores também 

devem necessariamente realizar visitas às famílias envolvidas para estreitar as relações entre 

monitor-estudante-família, na medida em que vivencia momentaneamente a realidade dos 

alternantes, ampliando as possibilidades de diálogos com as famílias. 

No período noturno da EFAL ocorrem os Serões, e segundo o PPP da EFAL (2009), é 

um recurso indispensável ao ambiente educativo do internato, que possibilita a reflexão e 

debates sobre questões pertinentes relacionadas ao plano de estudo ou a temas que necessitam 

ser abordados. Convidados colaboradores de fora, ou os próprios monitores podem realizar 

essa atividade. E por fim, ocorrem os estágios que possuem bastante destaque dentro do Plano 

de Formação. O estágio é realizado no 3° ano do curso e é obrigatório como requisito para a 

obtenção do diploma de conclusão do curso. Seu objetivo principal é propiciar ao estudante 

uma maior vivência em diferentes realidades para que assim suas experiências fiquem 
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enriquecidas e ocorram trocas de saberes. Além disso, busca auxiliar o jovem em suas 

escolhas profissionais futuras, ampliando suas perspectivas de atuação. 

Ao analisarmos especificamente os instrumentos pedagógicos desenvolvidos na 

EFAL, podemos compreender a preocupação em garantir que alternância se dê de forma 

completa e ampla, proporcionando aos estudantes uma formação integral, além de sempre 

buscar trazer à tona importantes temas para debater em conjunto e que são necessários para 

que os sujeitos envolvidos possam analisar suas realidades, a partir de um olhar crítico e 

conhecedor das problemáticas existentes. Assim, ao elaborar o eixo “Enxergar os 

instrumentos pedagógicos como uma preparação para a formação permanente”, buscamos 

identificar essa dimensão tanto nos instrumentos de pesquisa como na vivência cotidiana no 

campo.  

Os instrumentos pedagógicos citados são os recursos necessários para o 

funcionamento do sistema da alternância, além de compreender o nó que possibilita articular a 

escola com a vida profissional e a família, ou seja, “[...] os Instrumentos Pedagógicos 

específicos da alternância se torna imprescindível para promover uma alternância integrativa 

ou dar a continuidade formativa na descontinuidade das atividades e dos espaços e tempos” 

(BEGNAMI; HILLESHEIM; De BURGHGRAVE, 2011, p.12).  

O Plano de Estudo corresponde ao instrumento que é melhor desenvolvido na EFAL, e 

de acordo com nossas observações, é realizado necessariamente em todas as sessões e em 

todas as turmas, exceto no 3º ano, que não o possui, pois é desenvolvido o Projeto 

Profissional do Jovem (PPJ)51, atividade que também é pré-requisito para a conclusão do 

curso. De acordo com o Projeto Político Pedagógico, o PPJ objetiva “[...] otimizar e valorizar 

a vivência como meio de formação. Cada tema [desenvolvido nos PE] é um projeto que 

deverá retornar como meio, como forma de intervenção na realidade” (2009, p. 36). 

Entretanto, o instrumento do PPJ não é tão valorizado no PPP da escola como os outros, 

demonstrando carência de um aprofundamento teórico e até de experiências bem sucedidas.  

 O PPJ seria a concretização da aprendizagem teórica e principalmente prática da 

educação por alternância. Além disso, busca preparar o jovem para ingressar no mercado de 

trabalho, possibilitando o acúmulo de experiências profissionais, o fortalecimento da 

agricultura familiar e consequentemente o desenvolvimento das comunidades locais. Neste 

                                                 
51Os instrumentos pedagógicos são determinados nacionalmente através dos encontros promovidos pela 
UNEFAB, assim como a opção pelo PPJ no 3º ano e não mais o PE. 
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ano de observações e pesquisa na EFAL, avaliamos que ocorreram diversos impedimentos no 

desenvolvimento do PPJ, principalmente no em virtude de problemas de financiamento. 

No início do ano de 2012 foi realizada em conjunto com os estudantes uma oficina 

intensiva de 40 horas sobre metodologia de projetos, com a proposta de cada estudante 

apresenta-lo para as agências de financiamento que possuem crédito para a juventude do 

campo, como por exemplo, o PRONAF Jovem, o Plano Nacional de Crédito Fundiário, entre 

outros. Entretanto, esse é um debate bastante controverso e que apresenta dois lados: um que 

possibilita o início da profissão de técnico do jovem, mas também pode se configurar como 

um meio que aprisiona o produtor às determinações das agências e na maioria dos casos, 

provoca endividamento. Este fato tornou-se um empecilho para o desenvolvimento do PPJ 

não só na EFAL, mas na maioria dos CEFFAs, já que ter acesso a esses créditos tornou-se 

inviável. De acordo com essa problemática apontada, Begnami, Hillesheim e De Burghgrave 

indicam alguns fatores que limitam a realização do PPJ nos CEFFAs em geral 

[...] a falta de crédito inviabiliza a implantação do projeto em uma escola maior. O 
Programa de Crédito Pronaf Jovem não funciona a contento; de outro lado, a falta de 
formação dos educadores e de um planejamento objetivo sobre o tema nos CEFFAs 
impossibilitam a motivação e orientação para a consecução do projeto; também a 
falta de apoio efetivo das famílias enfraquecem a possibilidade de construção de um 
projeto com condições de viabilidade socioeconômica e ambiental (BEGNAMI; 
HILLESHEIM; DE BURGHGRAVE, 2011, p. 19). 

 Desse modo, são vários os fatores que dificultam a execução desses projetos. Para 

buscar uma solução mais adequada ao problema, alguns monitores repensaram esse 

instrumento e adaptaram-no para projetos que beneficiem a própria escola. Os estudantes 

reelaboraram para atividades práticas no espaço escolar, como criação de novos jardins nas 

áreas de convivência e 

manutenção dos antigos, 

implementação de uma horta 

vertical (Fotografia 3.1), 

manejo das frutíferas, dentre 

outras atividades. 

Contudo, como 

afirmado anteriormente, o 

Plano de Estudo é o 

instrumento mais trabalhado 

e que proporciona a maior  

Fotografia 3.1. Horta vertical do PPJ 
Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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aproximação entre as comunidades e a EFAL. Analisando os depoimentos dos estudantes, 

todos compreendem bem a função do PE e acreditam que este possibilita a contextualização, 

sendo um espaço de manifestação do jovem, pois quando questionados sobre o plano, o 

estudante afirma que 

O plano de estudo é para saber a realidade da família, a realidade da comunidade. 
Então ele traz isso pra que você conheça melhor. Muitas pessoas dizem: ah, eu 
conheço o lugar em que vivo, eu conheço minha família, eu conheço tal pessoa, 
tais... Mas na verdade, quando você releva essa pesquisa, você vê que você não 
conhece praticamente nada, porque você não pesquisa aquilo. E o plano de estudo 
mostra isso. Você leva o tema pra comunidade e você vê isso: “olha, na minha 
comunidade existe isso, mas eu vivo aqui diariamente e eu não sabia”. [...] Então o 
plano de estudo mostra isso, você conhece melhor a sua família, a sua comunidade 
(Entrevista - Jovem 1). 

 De acordo com o depoimento do Jovem 1, o PE não serve somente para articular a 

família e a comunidade à escola, ou o estudo ao trabalho. O PE serve também para que os 

estudantes tenham a possibilidade de investigar as particularidades das suas comunidades, 

assentamentos, relações sociais, cultura, dentre outras, e consequentemente, apropriar-se das 

conquistas e necessidades locais, como citado pelo Jovem 6: “[...] assim a gente fica por 

dentro, porque tem vezes que a gente acha que sabe e na maioria das vezes a gente não sabe, 

como tem uns temas assim [...] como surgiu nossa comunidade, aí por aí vai, outros mais...”  

(Entrevista – Jovem 6). Além disso, para outro estudante, o Jovem 3, o PE também tem a 

possibilidade de diagnosticar e problematizar as questões relativas não só à comunidade, mas 

principalmente são levados em consideração problemáticas da escola, pois 

[...] no plano de estudo a gente faz diagnóstico, vê... Só através do plano de estudo é 
que a gente vai perceber quais são os problemas da escola. Fazer pesquisa junto ao 
pessoal... O pessoal vai assim, estar conversando, cara a cara com o agricultor, a 
população ali, vê quais são os problemas, aí a gente traz pra escola e vê porque tá 
acontecendo isso, quais são os meios e soluções pra a gente fazer isso (Entrevista – 
Jovem 3). 

 As atribuições do PE que são colocadas pelos jovens são percebidas a partir da sua 

implementação, das experiências adquiridas após cada pesquisa e socialização ou colocação 

em comum52. Os temas dos Planos de Estudos são variados, porém, são necessariamente 

relativos à vida do campo e de extremo interesse para o desenvolvimento das comunidades 

rurais, como: família, organizações sociais, moradia, manifestações culturais, renda familiar, 

educação, saúde, reforma agrária, agroecologia, agricultura familiar, criações, conservação e 

preservação do meio ambiente, dentre outros, uma vez que 

                                                 
52 Atividade que ocorre quando os estudantes retornam de suas comunidades para o início de uma nova sessão. É 
através da socialização ou colocação em comum, que as pesquisas realizadas são discutidas e avaliadas pelos 
monitores responsáveis. 
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[...] ele trabalha, no caso, ele tá trabalhando em cima disso, porque são diversos 
temas, [...] agricultura familiar, a renda familiar, no caso tudo tá incluído nele, no 
plano de estudo. Também é uma fonte de pesquisa, pra a gente... Leva da escola pra 
comunidade, e faz lá nossa pesquisa e traz pra escola (Entrevista – Jovem 4). 

Plano de estudo é de conhecer as dificuldades da nossa realidade, que a gente passa 
em casa [...] e da nossa comunidade, porque são vários os temas abordados, aí cada 
tema sempre tem haver com aquilo, com o dia a dia da comunidade, da nossa família 
(Entrevista – 
Jovem 6). 

 Apesar de se constituir um 

dos instrumentos mais bem 

desenvolvidos na EFAL, 

compreendemos que ainda 

existem alguns empecilhos que 

dificultam seu maior 

aproveitamento. A partir das 

observações, nota-se que uma das 

dificuldades encontra-se na 

socialização do plano de estudo. 

Essa ocorre no início de cada 

sessão escolar, como na continuação da pesquisa realizada pelos estudantes. No depoimento 

da Monitora 8, ao discutir sobre as dificuldades da proposta afirma que  

[...] tá faltando esse planejamento das ações que eles têm que dar as respostas às 
comunidades. [Falta] o plano de estudo ser mais efetivo. Ele tá servindo apenas para 
trazer as questões de lá, e ser discutidas aqui, mas tá precisando dar esse retorno à 
comunidade, em alguma ação (Entrevista – Monitora 8). 

 Desse modo, o que é demonstrado nos discursos e nas análises é que não há um 

trabalho efetivo a partir das pesquisas dos PE, tornando-o pontual. Foi realizada uma 

observação de uma socialização dos PE da turma do 1º e 2º ano (Fotografia 3.2), com os 

temas Manifestações Culturais e Agroecologia, respectivamente.  

Os PE são apresentados individualmente, ou seja, os estudantes leem as respostas das 

questões contidas no plano, e a monitora responsável por essa atividade às avalia. Todos os 

PE da EFAL solicitam aos estudantes que eles ilustrem a pesquisa acerca do tema específico, 

o que os obriga a elaborarem mais e a dedicar mais tempo na construção deste. A leitura de 

um trecho do diário de campo deste dia nos possibilita uma reflexão sobre a socialização do 

PE, na perspectiva de que 

 Fotografia 3.2. Apresentação do Plano de Estudo: 
Manifestações Culturais 

Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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[...] a proposta do Plano de Estudo pode ser o elo entre as sessões e também é uma 
forma de o estudante trazer para a escola a sua realidade, o seu dia-a-dia, mas a 
partir do que observei, acredito que o plano de estudo da forma como ele está sendo 
desenvolvido, não passa de mera mecanização de um instrumento. Tornou-se um 
dever de casa que obrigatoriamente deve ser cumprido, sem muito aprofundamento 
ou questionamento. Muitos estudantes capricham no plano de estudo, com 
ilustrações belíssimas, mas a forma como é socializada não permite, não dá brechas 
para um melhor aproveitamento. Eles apresentam de uma forma tão mecanica, com 
o intuito unicamente de ganhar aquele ponto. Mas o plano de estudo, aqui na EFAL 
se constitui como um dos principais intrumentos, e que aparentemente busca realiza-
lo à risca (Diário de Campo, 28 de maio de 2012). 

 

3.4 A busca da sustentabilidade ambiental da EFAL 

 Os CEFFAs atualmente buscam desenvolver temas gerais que são pertinentes a todo o 

campo como: Reforma Agrária, Educação do Campo, a participação das famílias nos 

processos educacionais, a formação integral, dentre outros. Uma temática bastante recorrente 

nas discussões dentro da formação por alternância são as relações entre o homem e a natureza, 

porém não desvinculada das questões do campo, assim, propõem desenvolver suas atividades 

dentro da dimensão do desenvolvimento sustentável, e especificamente trabalhar questões 

relativas à agroecologia. 

 Partindo do modelo de educação pela alternância, os CEFFAs buscam não só a 

formação técnica para o desenvolvimento local, mas também a formação humana, onde os 

estudantes, a partir de debates e vivências, são levados a entender o seu papel na sociedade, 

enquanto sujeitos transformadores da própria realidade, como pode ser observado no Projeto 

Político Pedagógico da EFAL. É a partir desse princípio que os CEFFAs trabalham com a 

agroecologia, onde a dimensão ecológica não se configura apenas na ausência de produtos 

agrícolas sem insumos químicos, porém pela preocupação geral com os recursos naturais 

como um todo, como água e a conservação da biodiversidade. Além disso, a agroecologia vai 

dessas preocupações ecológicas citadas, buscando incorporar dimensões sociais, éticas, 

econômicas, culturais e políticas. 

 Nos CEFFAs, a agroecologia deve ser vista como a opção em defesa da vida e dos 

valores da cultura camponesa, além de ser uma forma de levar as comunidades essa proposta, 

contribuindo para a conservação da biodiversidade, das sementes tradicionais, e buscando 

garantir a autonomia das famílias e da sustentabilidade do meio, adaptando e resgatando 

métodos e técnicas de produção. Desse modo 
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A educação do campo realizada pelos CEFFAs tem a obrigação ética de discutir e 
elaborar conceitos e práticas que conduzam à sustentabilidade ecológica, econômica, 
social, política e relacional das comunidades onde atuamos (SILVA; PEIXOTO; 
DELL‟ACQUA, 2009, p. 38). 

Assim, os autores apontam que em grande parte dos CEFFAs, os sistemas 

agroecológicos existentes são desenvolvidos pelos próprios estudantes, a partir de orientações 

dos monitores, com o objetivo de serem desenvolvidas também nas suas comunidades de 

origem, e assim, envolver as famílias nos processos produtivos agroecológicos. É necessário 

que todos os momentos de formação das famílias e dos monitores, a temática da agroecologia 

seja colocada em pauta e todos os Planos de Formação devem ter como um dos temas 

geradores, a agroecologia.  

Situando este debate dentro da realidade da EFAL, a partir do seu Projeto Político 

Pedagógico (2009), a escola “[...] incentiva a preservação dos valores, da ética, da religião, 

contribuindo para a formação do perfil do/a aluno/a, assegurando o vínculo com a terra, a 

família, a convivência sadia com o outro e com o meio ambiente”. 

 A convivência sadia explicitada no seu PPP demonstra uma preocupação da EFAL 

trabalhar dentro dos quatro pilares propostos pela pedagogia da alternância (Figura 3.1): dois 

configuram-se em finalidades, e os outros dois são meios para se atingir esses fins. As duas 

grandes finalidades perpassam pela formação integral do jovem e pelo desenvolvimento do 

meio, que para ser atingido a EFAL destaca a necessidade de valorização do trabalho agrícola, 

da valorização da família, a necessidade de uma educação que contemple a experiência do 

trabalho como princípio educativo e de uma educação que reúna inúmeros elementos, como 

família, terra e trabalho. O primeiro meio levantado pela EFAL para se atingir essas duas 

finalidades é a Pedagogia da Alternância, necessária para realizar essa articulação entre escola 

e vida, a partir de um processo de reflexão-ação-reflexão. O segundo meio é a condução da 

EFA pelas próprias famílias envolvidas, delegando-lhes responsabilidades e poder de gestão.  
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Figura 3.2 Os quatro pilares gerais de formação dos CEFFAs. 
Fonte: Adaptado de Gimonet (2007, p.15). 

A compreensão da Pedagogia da Alternância como um sistema pedagógico novo, que 

por meio de uma educação com base dialógica e contextualizada, deseja contribuir com os 

desenvolvimentos dos territórios rurais, em todas as suas dimensões, nos permite enxergar 

essa proposta como potencialmente ambientalizadora. Ao definir como linha de atuação o 

trabalho no campo, a EFA propõe-se a empoderar os sujeitos envolvidos para a tomada de 

ações para a transformação local rumo a uma melhoria na qualidade de vida. 

Cavalcante (2009), ao realizar reflexões sobre o potencial emancipatório que as 

questões ambientais carregam em si, traz algumas características inerentes à proposta de 

alternância e à sustentabilidade, uma vez que o trabalho da alternância busca promover uma 

forma de vivenciar o local com responsabilidade, afinidade e pertencimento, o que são 

parâmetros de qualidade socioambiental. São estas as características: o diálogo de saberes, 

tanto dentro quanto fora da escola, pode promover um amadurecimento na postura dos 

sujeitos frente às questões problemáticas da sociedade, como também à relação campo/cidade; 

a articulação em redes pode gerar ações de cunho socioambientais instigantes; o debate e a 

produção agroecológica nas escolas evidencia um potencial ambientalizador; a formação 

política dos sujeitos envolvidos (juventude e família), além do contato direto com 

movimentos sociais também é um fator importante nas EFAs para o processo de formação de 

consciência político, social, ambiental, dentre outras dimensões; o desenvolvimento da 

percepção de que a escola é um espaço comunitário traz como princípio a compreensão do 

Os quatro pilares dos CEFFAs 

Finalidade

Meios 

Formação 
integral 

 
Projeto pessoal 

Desenvolvimento 
do meio  

Socioeconômico, 
humano, político... 

Alternância 
 

Um método 
pedagógico 

 

Associação:  
Pais, famílias, 
profissionais, 
instituições 
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bem comum como um bem a ser zelado por todos; e por fim, a compreensão que a educação 

ocorre em todos os espaços, muito além que a escola. 

Compreendendo as características provenientes da articulação entre o método da 

alternância e sustentabilidade ambiental nos CEFFAs, imergimos no campo da EFAL e 

investigamos as relações ambientais construídas nos territórios escolares e comunitários, além 

das produzidas nos discursos dos estudantes, monitores e famílias. A partir da análise das 

entrevistas, do diário de campo e dos planos de estudo, observamos que existe um maior 

anseio em trazer para a sala de aula os aspectos da natureza, como também existe uma 

preocupação de sempre possibilitar o trabalho com as dimensões da agricultura sustentável no 

campo produtivo. De acordo com os discursos dos monitores, a partir da alternância existe 

uma maior compreensão de conceitos relacionados à natureza na EFAL, como afirmam 

abaixo 

[...] a própria ideologia do curso já norteia muito esses pontos [...] da 
conscientização, da sensibilização, do que é correto, referente a essas questões 
ambientais. Acho que as discussões são bem mais ativas, mais centrais. A prática, 
uma coisa é você estar só no livro, na teoria, e outra é você levar a prática, para uma 
discussão mais concreta. Então isso eles têm aqui. A gente tenta fazer a horta 
produzir, tenta fazer o campo produzir, sem estar poluindo, sem estar degradando, 
então é de uma forma que ele tem que fazer essa relação. Esses conceitos ele tem 
que levar muito bem entendido pra vida dele (Entrevista – Monitora 1). 

Porque eles estão na prática, eles estão vendo ali, se eles usarem produtos que vai 
danificar, eles vão ver ali, vai ver até aonde vai aquele dano ao meio ambiente. Eles 
estão tratando diretamente, mexendo com aquilo. Então é muito mais compreendido 
[esses conceitos] do que na escola tradicional. [...] eu quando cheguei logo aqui, aí 
tinham umas formigas ali, comendo ali as plantas. Aí eu disse: “eita, vamos botar 
veneno”, aí eles: “não professora, não pode não, tem que botar extrato de fumo, pó 
de fumo tal e tal”. Me disseram como é que faz né, aí eu pensei, olha que 
preocupação né que eles têm. A gente que tá chegando, a gente não tem o 
conhecimento assim, a gente depois que vai se adaptando e vai aprendendo né 
(Entrevista – Monitora 4). 

E mais, “[...] a gente aprende também, e bem” (Entrevista – Monitor 5). Ao 

analisarmos esses discursos, observamos as trocas de saberes que ocorrem no espaço escolar. 

Como mencionado na entrevista da monitora 4 e do monitor 5, todos aprendem, não só a 

partir do meio escolar, mas também das experiências de vida que são levadas ao espaço 

comum de trocas. E esses saberes, ricos em tradicionalidade e culturas populares, que se 

perpetuam incorporando características das novas culturas, ou seja, o habitus desenvolvido é 

socializado nesses espaços, ressaltando que os saberes relacionados às dimensões da natureza 

estão sempre presentes. 

É por meio de trocas de conhecimentos entre estudantes, monitores e famílias que a 

consciência ambiental na agricultura é potencialmente construída e aplicada. A abordagem 
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agroecológica observada no espaço escolar possui uma percepção maior de dimensão de um 

enfoque de resgate das práticas tradicionais e de construção coletiva do que apenas mais uma 

disciplina no currículo tradicional. E é no meio socioprofissional que os estudantes têm a 

possibilidade de aplicar as técnicas ambientalmente sustentáveis que são desenvolvidas na 

EFAL, seja através de aulas práticas ou de socialização de experiências entre os jovens. 

Dentre as entrevistas realizadas com os estudantes, ao questioná-los sobre as atividades 

realizadas no meio socioprofissional, observamos de uma forma geral que há um 

compartilhamento dos saberes ambientais construídos na escola, pois 

 [...] eu já cuidava dos meus irmãos antigamente, que são mais novos do que eu [...], 
então desde a educação que eu tenho aqui, eu tinha que levar pra lá. Então eu passo 
pra eles, já é um jeito de você estar desenvolvendo o que você aprendeu aqui na 
EFAL. [...] Por exemplo, eu faço um composto em casa, eu tenho um composto, 
tenho um minhocário. [...] olhe, você joga ali o resto de matéria orgânica, que ali vai 
entrar em decomposição tal tal, você vai transformar em húmus. Húmus é o que? 
Húmus é uma matéria orgânica que vai estar ajudando o desenvolvimento da planta. 
Eles já sabem disso...  

E eles se interessam também? 

Não tanto quanto eu, mas já aprendem isso, entendem. Eu tenho uma horta, aí eu 
disse “olha, a horta é pra fazer desse jeito, desse jeito”, aí eles já tão... [...] eu já 
tenho um grande desenvolvimento na família. Minha mãe também, minha mãe gosta 
às vezes de queimar, eu disse: “mãe, não queime, não pode, junta na bolsinha e joga 
pra coleta levar”. Toda matéria orgânica que for da minha casa, fica lá no composto, 
ela às vezes se decompõe mesmo no solo, e o resto de plástico, essas coisas, vai pra 
coleta. E ela já entendeu, na minha casa nós temos quase um ano e meio que nós não 
queimamos nada, e dificilmente se encontra um plástico no fundo da minha casa. Já 
não se encontra mais porque eu já tirei. Adubo químico também, não é mais 
colocado no fundo da minha casa. Já consegui conscientizar minha família... 
(Entrevista – Jovem 1). 

[...] vai trabalhando todo mundo junto, unido e aí vai melhor mais a forma de 
produzir. Porque assim, se meu pai sabe produzir daquela forma, eu tô aqui 
aprendendo com agrônomos e tudo, de uma forma que produz também, às vezes até 
melhor, então se puder consorciar as duas formas, ficaria até melhor de se 
trabalhar... (Entrevista – Jovem 6) 

 

 Analisando as falas dos estudantes, observamos a potencialidade do desenvolvimento 

do meio mediante o compartilhamento de experiências, principalmente no âmbito das práticas 

ambientais. Práticas como produção de húmus em minhocário, produção de biofertilizante 

como substitutivo do fertilizante químico, cobertura do solo, adubação verde e compostagem 

foram uma das muitas atividades que são desenvolvidas na EFAL e que os estudantes 

entrevistados mencionaram que ensinam aos seus familiares, e este fato responde a alguns 

impactos positivos da EFA contidas no PPP, que dentre as proposições, destacamos: 

- Sensibilização na produção e uso da agricultura orgânica; 
- Introdução de novas tecnologias no campo como estratégia de reserva alimentar 
para os animais no período crítico, como silo, fenagem; como também o incentivo e 



 

112 

adoção de novas técnicas agrícolas como: curva de nível, consorciação de culturas, 
cobertura morta, adubação verde, aproveitamento de restos de culturas para 
adubação do solo, etc. (Projeto Político Pedagógico EFAL, 2009, p. 15-16). 

 

 Podemos relacionar esses impactos e a preocupação em trabalhar cotidianamente as 

questões ambientais com a segunda finalidade dos pilares dos CEFFAs (demonstrados na 

figura 3.2). Quando admite que as EFAs, por meio da pedagogia da alternância podem 

contribuir com o desenvolvimento rural do meio, devemos compreender que para que a escola 

tenha sucesso e atinja seus objetivos, ela deve possuir uma verdadeira e intensa integração 

com as comunidades de origem dos estudantes, envolvendo as famílias, lideranças locais e 

movimentos sociais no processo. De acordo com seu PPP, “[...] quanto mais ela [a EFA] 

estiver inserida na realidade local e regional, mais responderá às necessidades das famílias” 

(2009, p. 24), e para atingir esse desenvolvimento, destacam-se três aspectos: a valorização do 

trabalho agrícola, destacando a crença nas potencialidades dos agricultores familiares como 

condição fundamental para o desenvolvimento da família e da comunidade; a valorização da 

família, em que a EFA contribui para a superação das dificuldades e incentiva aos jovens 

permanecerem no campo, e por fim, promove uma educação que contemple a experiência do 

trabalho como princípio educativo, assim, enfoca o ensino nas questões do trabalho e da terra, 

ou seja, é um ensino voltado para a realidade rural. 

 Na fala do Jovem 1, observamos que este cita determinadas práticas de base ecológica 

que o auxilia na sua produção de alimentos limpos, mas também existe uma troca em que os 

conhecimentos são compartilhados entre os familiares, e por fim, transmitidos para outros 

sujeitos, possibilitando a construção de uma rede de saberes, onde seu centro parte da EFAL. 

Observamos em sua fala um extenso conhecimento sobre agroecologia, orgânicos e manejos 

naturais, ao questioná-lo sobre de onde vinha o aprender a fazer o agroecológico, ele responde 

que deve este conhecimento exclusivamente à escola, ao afirmar que 

[...] sempre eu dizia assim, eu não tinha gosto nenhum... Tinha gosto pela 
agricultura, mas convencional. Você planta, jogou adubo lá, ele cresceu, deu, você 
comeu, pronto, acabou a história. Aí quando eu entrei aqui, já tinha esse gosto pela 
agricultura, [...] agricultura é a minha paixão, porque eu vejo a necessidade de uma 
agricultura bem melhor. Não é essas coisas que você vê por aí, a questão do 
transgênico, essa questão dos agrotóxicos, que está cada vez crescendo mais, e às 
vezes também sofro lá em minha casa porque produzo orgânico, mas o meu vizinho 
não produz, e às vezes acaba o meu não sendo mais orgânico.  

Você acha que contamina? 

Com certeza, através do vento, através até mesmo da água há essa contaminação. 
Então eu acabo sofrendo pela consequência do outro. Eu acho que a visão, a visão 
não, o dever mesmo do jovem de hoje é diferenciar, é transformar essa realidade que 
está cada vez mais afundando o ser humano. E transformar mesmo, e dizer “olhe, 
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vamos dar uma parada nisso aqui, e vamos seguir um outro caminho, porque esse 
daqui, daqui a uns dias vai nos matar. Vamos seguir isso aqui que é mais viável, é 
melhor, é mais saudável”. Então tem que ter essa mistura de jovem, com visão 
agroecológica, com visão auto sustentável, com visão social, tem que ter isso. Essa 
mistura de conhecimentos, para que as coisas venham acontecer corretamente, Acho 
que tem que ter um pouco disso (Entrevista – Jovem 1). 

 Notamos uma riqueza de elementos na fala do estudante que demonstra uma confiança 

na necessidade de mudança dos paradigmas produtivos e uma esperança que esta mudança 

ocorra por meio da força da juventude. Ele cita a “mistura de conhecimento”, ou seja, a 

necessidade da articulação dos diferentes conhecimentos para o desenvolvimento de formas 

de agricultura sustentáveis como agroecologia, citada no primeiro capítulo e comenta 

problemáticas atuais que estão em discussão e são os pontos centrais do debate agroecológico: 

o combate aos agrotóxicos e a real necessidade e os impactos da transgenia na produção de 

alimentos. De acordo com o jovem, foi a EFAL que proporcionou essa mudança na forma de 

produzir alimentos na sua família, em que a escola incentiva o trabalho, e “[...] empurra o 

jovem a estar fazendo uma coisa diferente” (Entrevista – Jovem 1).  

 Entretanto, apesar de reconhecer a potencialidade da pedagogia da alternância e da 

influência da EFAL nas comunidades, o estudante afirma que até esta possui grandes 

dificuldades e contradições no aspecto prático das relações ecológicas, uma vez que 

[...] eu sempre discuto com a escola, porque às vezes a escola usa o químico. A 
gente sempre entra em contraditório [SIC] com a diretoria, porque em minha opinião 
deveria ser passado uma coisa totalmente diferente, uma coisa ecologicamente 
correta. Então em minha opinião, não deveria ser usado o químico, não deveria ser 
utilizado nada que viesse a prejudicar a agricultura, que eu acho que prejudica. Uns 
dizem que não prejudica nada, mas eu ainda afirmo que prejudica. Então eu sou 
contra a essa questão. Pode ser, certamente ensinado a usar o químico... 

Mas você como técnico sente a necessidade de aprender a utilizar o químico? 

O químico sim, porque até então a gente vai dizer “ah, eu defendo o orgânico”, mas 
eu vou chegar em uma empresa e a empresa vai usar químico. Eu vou ter que saber 
usar. Então eu concordo que a escola passe sim a utilização, os benefícios do 
químico, mas que não venha praticar o químico aqui, [...] na produção aqui não, e 
não concorde que nenhum aluno aqui use isso. Eu sempre discuto com os alunos da 
EFAL, que eles usam químico (Entrevista – Jovem 1). 

 As contradições ocorrem em espaços onde a transição agroecológica se desenvolve, ou 

seja, em espaços onde os sujeitos passam a dimensionar os impactos ambientais e sociais que 

são gerados na agricultura convencional e buscam com diversos obstáculos e desafios, 

resgatar, construir e implementar manejos e cultivos tradicionais, orgânicos e agroecológicos. 

Altieri (2012) afirma que na agricultura a adaptação e a inovação são favorecidas quando “[...] 

se aprende fazendo” (2012, p. 178), e são nos estudos sobre os agroecossistemas tradicionais 

que encontramos formas de reverter as práticas e manejos caracterizados como insustentáveis 
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e que são frutos de medidas da agricultura industrial. Observamos essa problemática do uso 

de insumos químicos não só por meio da manifestação dos estudantes, mas em reuniões 

pedagógicas, em que alguns monitores expuseram com indignação o fato, pontuado no diário 

de campo, em que 

[...] muitos monitores, principalmente os agrônomos citaram esse caso e avaliaram 
que havia uma contradição de princípios dentro da escola, porque dentro da sua 
proposta pedagógica a escola deve ser ecologicamente correta, além de desenvolver 
princípios agroecológicos, mas na prática está ocorrendo o oposto (Diário de 
Campo, 20 de outubro de 2011). 

 A problemática apontada deve ser devidamente contextualizada, já que neste período 

havia uma transição de gestão. De acordo com observações realizadas, gestões anteriores 

buscavam resistir em garantir uma fonte de renda fixa e autônoma para a Associação, e desse 

modo, a produção agrícola era central para a manutenção, então se buscou o uso de insumos 

externos para assegurar uma produtividade sempre em alta, deixando de lado os princípios de 

sustentabilidade ambiental da pedagogia da alternância e a saúde do solo, da água e dos 

alimentos produzidos. Ao afirmar o comodato com o Estado e implementar o ensino técnico 

em agropecuária, a carga horária obrigatória dos currículos foram elevadas de forma que 

inviabilizasse o intenso trabalho produtivo. Hoje a carga horária dos estudantes não permite 

que estes se dediquem mais tempo ao laboro que aos estudos. Por um lado eles possuem mais 

tempo em sala de aula, porém o princípio da pedagogia da alternância de incluir o trabalho na 

dimensão educativa é prejudicado. Em relação aos adubos químicos e agrotóxicos, existem 

acordos que estes são proibidos no espaço produtivo escolar, e desse modo, os agrônomos 

buscam desenvolver experiências de insumos ecológicos em conjunto com os estudantes. 

 Entretanto, dentro dos princípios agroecológicos levantados no primeiro capítulo, 

observamos práticas, manejos e discursos dissonantes. Apesar de existir um esforço em 

trabalhar com manejos ecológicos, ainda existem particularidades que devem ser colocadas 

em questão, como a dependência de insumos externos. As sementes utilizadas nos cultivos da 

EFAL são compradas ou adquiridas por doações de instituições e dificilmente existe um 

trabalho de preservação, melhoramento e troca de semente comunitária. A apropriação das 

sementes é um ponto necessário da preservação da agrobiodiversidade e concede aos 

agricultores diversas vantagens, como os cultivos diversificados que possibilitam a 

diminuição da vulnerabilidade a pragas e doenças, garante a variabilidade genética das 

sementes, estas são melhores adaptadas as especificidades físicas e ambientais dos territórios 

camponeses e também conferem estabilidade ao agricultor que está exposto aos eventos 
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inesperados ambientais ou do mercado. A produção de sementes nas unidades de produção, 

como na EFAL, possibilita garantir a variabilidade genética das espécies, e assim, melhorar a 

resistência dos cultivos a pragas e doenças, aumenta o rendimento, desenvolve sistemas de 

redes de sementes e torna o agricultor autônomo aos mercados de sementes, ou seja,  

As sementes produzidas na unidade de produção ou obtidas com parentes, amigos 
ou outros canais informais e ressemeadas são as mais importantes fontes de 
sementes para a agricultura familiar nos países em desenvolvimento e, além disso, 
são significativas nos países mais industrializados. Calcula-se que 80% das sementes 
dos países em desenvolvimento são produzidas pelos próprios agricultores (BOEF, 
2007, p. 63). 

 Neste sentido, as sementes melhoradas são selecionadas para melhores adaptações e 

visam à alta produtividade, mas de acordo com Altieri (2012), acabam tornando-as mais 

suscetíveis as doenças, porque são isoladas e retiradas suas resistências naturais, que foram 

adquiridas ao longo do processo evolutivo. A ausência de policultivos também foi um ponto 

observado no espaço produtivo da escola. Havia produção de hortaliças, verduras e frutas que 

abasteciam porventura a demanda da própria escola, porém não havia um planejamento de um 

abastecimento contínuo. No caso da produção de tomates, por exemplo, ocorria de forma de 

monocultivos, e que notadamente estavam acometidos de doenças e pragas provocadas 

seguramente pela especialização do cultivar. Anteriormente foi ressaltado que ambientes 

uniformes demonstram ser mais suscetíveis a estes insetos, que somente são considerados 

pragas quando sua incidência aumenta. O consórcio das diversas cultivares ajuda a prevenir 

essa incidência nos agroecossistemas, como o autor elucida,  

Em alguns casos, uma planta pode ser introduzida para servir de cultura-isca, por ser 
uma hospedeira preferencial dos insetos e, dessa forma, proteger outras culturas 
mais sensíveis ou economicamente mais importantes. Em outros casos, culturas 
consorciadas aumentam a abundância de predadores e parasitas que promovem o 
controle da densidade populacional da praga, minimizando assim a necessidade de 
inseticidas caros e perigosos (ALTIERI, 2012, p. 171). 

 Essa diversidade apontada pelo autor que é comumente utilizada nos agroecossistemas 

tradicionais confere não só maior biodiversidade ao sistema, mas evita correr riscos de perdas 

de suas produções e desse modo, comprometer a segurança alimentar da família. 

Os pontos observados relativos aos manejos agroecológicos merecem um maior 

aprofundamento e destaque entre os monitores e estudantes. A EFA representa um importante 

espaço de resistência e disputa na perspectiva educacional, já que promove um enfoque 

metodológico que se propõe debater as questões relativas aos sujeitos do campo, desse modo, 
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os aspectos da agricultura sustentáveis conferem bases para o fortalecimento do debate do 

campo e afirmam as perspectivas contra hegemônicas.  

Outra problemática frequentemente levantada não só pelos estudantes, mas também 

pelos monitores e famílias e que se refere às questões ambientais é o lixo. O despejo de 

resíduos sólidos e a dificuldade de coletá-los e armazená-los corretamente é uma realidade na 

maioria das comunidades do campo. Ao questionar as famílias sobre qual a melhoria 

ambiental poderia ser realizada em sua comunidade, a maioria citou a coleta e queima do lixo. 

A opção pela queima é uma alternativa rápida para livrar-se do incômodo da permanência do 

resíduo nas residências, o que pode trazer consequências danosas ao meio. Entretanto, todos 

que citaram a questão da queima sabiam dos danos que esta pode acometer e expressavam a 

necessidade da coleta pelos órgãos competentes, como salientou a entrevistada 

[...] no caso com o meio ambiente [...] o pessoal de lá [da comunidade] não têm 
entendimento, são pessoas que eu acho que não têm noção, porque se você entrar no 
meu povoado... Acho que você nunca passou por lá... Jogam muito lixo assim, é 
uma área bem bonita. Aquela estrada que você passa, há um tempo atrás, aquilo ali 
era um lixão, ali aquela parte era toda cheia de lixo. Até que a população melhorou, 
melhorou e acabou com o lixão [...]. Lá dentro do povoado, tem campo, mas tudo 
isso sempre você vê, os lixos assim, arrodeando tudo. O problema lá é com lixo. Na 
minha opinião, o que a escola poderia fazer para ajudar, no caso, era conscientizar as 
pessoas, junto comigo, na questão do lixo. Tentar melhorar isso (Entrevista – Jovem 
4). 

 De acordo com a Jovem 4, a escola poderia estar presente nas discussões sobre as 

questões ambientais mais pertinentes das comunidades do entorno. Ao questionar o familiar 

da jovem sobre as problemáticas ambientais que os cercam, a questão do resíduo e o ato de 

queimá-lo foram citados. 

O que tem na comunidade que a senhora acha que poderia melhorar? 

A água parada aí, e o lixo também. O lixo tem às vezes, o carro vem uma vez na 
semana e recolhe e às vezes não recolhe, [...] agora não tá recolhendo. [...] e muita 
gente queima (Entrevista – Família da jovem 4). 

 A problemática dos resíduos nas comunidades é apenas um dos problemas ambientais 

existente no campo, mas que representa um incômodo constante para as populações. Não 

compete à escola acolher essa problemática e solucioná-la, até porque a solução para este 

problema não se apresenta de forma fácil, mas por ser uma questão presente no cotidiano, 

pode ser debatida entre os jovens. Expor as questões desde a sua produção até o depósito do 

destino final, apresentando as possíveis alternativas e a importância da participação popular 

na definição das políticas públicas, que definem e cobram as soluções dos governantes, pode 

ser uma alternativa importante para as comunidades. 
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A partir dessa discussão sobre as questões ambientais que estão presentes no cotidiano 

dos sujeitos do campo, compreendemos o grande potencial das EFAs em promover o 

desenvolvimento local, com base em princípios ambientalmente sustentáveis. Produzir de 

forma ecológica os alimentos, que levem em consideração as questões sociais dos camponeses 

e se apropriar das questões que acometem as comunidades dos estudantes é um passo 

fundamental em busca do desenvolvimento rural sustentável. Entretanto, esbarramos em um 

obstáculo central já mencionado e que também dificulta outras conquistas: o envolvimento 

das famílias com a escola e a inserção desta na dinâmica das comunidades. 

3.4.1 O Habitus e a Memória: o resgate dos saberes ambientais nas imagens 

 A imagem fotográfica pode ser esclarecedora e modificadora da compreensão das 

relações ecológicas e sociais. Collier afirma que “[...] os homens sempre utilizaram as 

imagens para dar forma a seus conceitos de realidade” (1973, p. 4), e desse modo, a invenção 

da fotografia, ou da camera obscura no século XVIII, modificou as relações entre os seres 

humanos, influenciou o pensamento moderno e impulsionou a ciência em certos aspectos, 

porque o homem teve, pela primeira vez, a possibilidade de enxergar o mundo como ele 

realmente era. Dessa forma, compreendemos a relevância da fotografia nos estudos de cunho 

etnográfico e na possibilidade das imagens apresentarem os fenômenos que não estão 

revelados, principalmente nas imagens produzidas pelos próprios estudantes em seus 

ambientes familiares. Ainda de acordo com o autor 

Em toda vida moderna se percebe o efeito da fotografia como um aspecto da 
realidade. Num certo sentido pensamos fotograficamente, e certamente nos 
comunicamos fotograficamente. A linguagem não-verbal do realismo fotográfico é a 
mais entendida inter e transculturalmente. Esta facilidade de reconhecimento é a 
razão básica para a câmera ter tal importância antropológica (COLLIER, 1973, p. 6). 

 

 É a partir dessa compreensão da importância da fotografia para analisarmos a 

realidade que a trouxemos também como um instrumento de pesquisa. A imagem traz 

implicitamente a sensibilidade do observador, além de ser o controle da memória visual, que 

neste caso foi necessária. As câmeras fotográficas distribuídas aos estudantes (roteiro no 

Apêndice C) eram analógicas, não sendo possível a visualização da imagem no momento da 

captura. Isso requeria uma maior seletividade sensitiva das paisagens já que as fotografias não 

poderiam ser apagadas ou recriadas. Desse modo, por trás das câmeras havia fotógrafos que 

necessariamente teriam que refletir antes de clicar. 
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A fotografia tanto pode possuir características documentais, quanto artísticas. No 

sentido documental, as fotografias podem ser preciosos registros da realidade material. 

Segundo Collier, grande parte dos etnógrafos aceitou a fotografia como a ilustração mais clara 

de uma cultura, e com bastante entusiasmo, mas dificilmente a utilizam por não confiarem nos 

mecanismos da “[...] manipulação valorativa da visão” (1973, p.7) e também porque 

acreditamos que o que “realmente” pode ser, na verdade poderia ser um acidente dos nossos 

valores pessoais, já que há dificuldade de nos expressarmos sem preconceitos e projeções 

sociais. No caso desta pesquisa, foi com o intuito de fugirmos desses acidentes que propormos 

que a fotografia fosse realizada pelos próprios sujeitos, e não a partir dos valores pessoais e 

subjetivos da pesquisadora. Essa proposta trouxe-nos alguns empecilhos do ponto de vista 

teórico por não encontrarmos experiências que aliassem as imagens produzidas pelos sujeitos 

e a relação com a memória, ou com o habitus. 

Após revelação das fotos, o ato de convidar os autores das imagens a identificar e 

realizar uma leitura delas gerou o que o autor chama de “[...] dar a orientação fotográfica o 

controle e autenticidade” (COLLIER, 1973, p. 18) à pesquisa fotográfica. Assim, observamos 

que as imagens nos demonstravam os cenários mais diversos possíveis: imagens dos 

cotidianos familiares, áreas verdes da comunidade, produção agrícola familiar, degradação 

ambiental, dentre outras. Observamos também que ao reconhecerem suas fotografias, os 

estudantes manifestaram diversos sentimentos: curiosidade, orgulho, alegria, timidez e até 

surpresa.  

 De todas as imagens reveladas, os estudantes escolheram cinco que acreditavam que 

mais representavam o tempo socioprofissional, ou seja, as atividades realizadas na quinzena 

em suas comunidades53. As imagens foram as mais diversas possíveis, e mais do que palavras, 

elas demonstram as percepções dos jovens a partir das suas perspectivas. Nesse momento 

apresentaremos algumas das fotografias escolhidas pelos jovens que possam nos transmitir, a 

partir da nossa concepção, o habitus dos sujeitos do campo, a agricultura praticada por estes e 

suas tecnologias adaptadas, os olhares sob as demandas, as questões locais e os fenômenos 

possíveis que nos possibilite revelar os significados construídos subjetivamente, como 

citamos na introdução. Dividiremos esse momento por estudantes para possibilitar uma maior 

                                                 
53 Dentre as cinco fotografias escolhidas pelos estudantes, optamos por selecionar apenas as que contribuíssem 
com as discussões neste momento, porém pode-se observar que todas as fotografias foram incluídas no mosaico 
dos capítulos. 
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compreensão da conjuntura, já que cada um possui suas peculiaridades e problemáticas locais 

diferenciadas. 

Jovem 1 (J1): Quintais produtivos e diversidade compartilhada 

 O autor das três fotografias apresentadas abaixo reside no povoado onde a EFAL se 

situa, Ladeirinhas, sendo um dos únicos da comunidade que frequenta a escola. De acordo 

com a entrevista realizada com os monitores, grande parte dos jovens da comunidade não se 

interessam em estudar em uma escola família agrícola pela obrigatoriedade de permanecer os 

quinze dias seguidos na escola, e muitos afirmam o desejo de voltar para suas residências 

diariamente no final das atividades. A escola, em sua grande maioria, adota regras que são 

únicas para todas as 

EFAs do país e que 

buscam intensificar os 

processos de ensino, 

trabalho, convivência e 

fortalecimento dos 

laços de sociabilidade e 

coletividade. Apesar 

disso, o J1 estudou os 

três anos do ensino 

médio na EFAL e 

afirma que a escola é 

uma segunda família, 

“[...] você está aqui 

dentro com outra família. Então você sente aquela coisa mais aconchegante, e o aprendizado 

com certeza é bem maior porque você tem contato muito mais com os amigos” (Entrevista – 

J1). 

 As observações de aulas teóricas e práticas, do cotidiano escolar e as entrevistas 

realizadas tanto com o J1 quanto com seus familiares, nos demonstram que o estudante possui 

uma forte relação com a natureza e defende a produção de base ecológica. Expusemos 

anteriormente alguns depoimentos deste evidenciando sua percepção de defesa da produção 

ecológica reforçadas pelas fotografias. 

 

Fotografia 3.3. Plantio no quintal produtivo familiar. 
Fonte: Autoria J1, 2012. 
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O estudante 

demonstra na figura 

3.3 e 3.4 o plantio que 

realiza no fundo da 

sua unidade familiar. 

Afirma que realiza 

plantios consorciados, 

sem insumos químicos 

externos, buscando 

aproveitar o máximo 

do espaço disponível.  

 

 

Na agricultura familiar, os quintais domésticos produtivos são de extrema importância 

e riqueza para o processo de compartilhamento e intercâmbios de experiências, além de se 

configurar como um aproveitamento melhor da terra. Também se configuram como 

importantes instrumentos, ou tecnologias, para o desenvolvimento da agroecologia porque 

normalmente existe uma diversificação produtiva e a família é incluída no processo de 

manejo. Leonel (2010) considera o uso dos quintais uma tecnologia social54, e os define como 

quintais agroecológicos, sendo tecnologias fundamentais para promover a sustentabilidade da 

agricultura familiar. Os quintais agroecológicos, na concepção da autora, garantem vantagens 

como: possibilita reduzir os riscos econômicos e sociais em razão dos fatores externos e 

internos, como a instabilidade climática; proporciona um possível incremento da renda 

familiar; garante a segurança alimentar dos envolvidos; pode aumentar a produtividade das 

famílias; promove o resgate das culturas tradicionais através da implementação das 

experiências no manejo; estimulando a experimentação desse modo, pelos envolvidos e por 

fim, possibilita que grupos sejam incluídos, como mulheres e crianças no processo (LEONEL, 

2010). 

                                                 
54 Para a autora, uma Tecnologia Social é definida quando os próprios sujeitos, neste caso, os camponeses, 
inventam ou reinventam experiências e inovações para as atividades agrícolas. Desse modo, “[...] uma das 
características das tecnologias sociais é a valorização dos saberes e da cultura local, com o intuito de visibilizar 
as potencialidades locais e abrir oportunidades de melhoria nas condições de vida e de trabalho para um 
significativo número de trabalhadores e trabalhadoras rurais que se encontram em processo de organização 
sócioprodutiva e revendo seus valores e seu jeito de trabalhar a terra e os recursos naturais disponíveis” 
(LEONEL, 2010, p. 11). 

 

Fotografia 3.4. Plantio no quintal produtivo familiar. 
Fonte: Autoria Jovem 1, 2012. 
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 De acordo com o J1, em seu quintal, existem inúmeras variedades de espécies, e a 

família o auxilia na manutenção nos períodos do meio escolar. Desse modo, o questionamos 

sobre o que havia no fundo da sua casa. 

Tenho horta, tenho plantações, tenho fruteiras. Às vezes eu mesmo me admiro com a 
quantidade de coisas que tenho no fundo da minha casa por ser pequeno. É um 
terreno pequeno só que eu fiz um sistema, a gente pode até dizer que é 
agroecológico, porque eu juntei... Consorciei as fruteiras com as hortaliças, com 
algumas leguminosas. Aí às vezes eu planto milho, planto feijão, dentro ali no meio 
fica aquela bagunça. Que às vezes eu digo, eu sempre comento com os meninos 
aqui: “olhe, tem no fundo da minha casa três pés de coqueiro, um pé de jaqueira, um 
pé de mangueira, um pé de graviola, doze pés de mamão, tenho horta medicinal, 
tenho horta para o consumo próprio e às vezes consigo vender. E às vezes ainda faço 
loucuras ali dentro. Faço composto, um bocado de coisa” (Entrevista – J1). 

 Podemos observar essa diversidade comentada pelo estudante nas duas primeiras 

fotografias. Essa diversidade é a maior característica dos quintais agroecológicos. Leonel 

(2010) afirma que estes por serem compreendidos como um agroecossistema complexo de 

relações e interações ecológicas tem como principal componente o cultivo diversificado, ou 

seja, possuem pomares, hortas, plantas medicinais, água e pequenos animais. Além disso, 

possui uma forte dimensão cultural porque se configura como um “lugar de semeadura tanto 

de sementes de plantas quanto de afetividades, de amizades, que fortalecem o corpo e o 

espírito...” (2010, p. 12).  É um espaço onde a família camponesa se reúne e trabalha para a 

sua reprodução. O envolvimento da família nos processos de geração de renda é característica 

principal da classe do trabalhador rural, como podemos observar na figura 3.5. 

Aqui é minha vó [...]. Aí foi 
uma parceria que eu fiz com ela. A 
gente plantou feijão no fundo do 
terreno dela todinho, em consorciação 
com o coqueiro, amendoim, milho, 
macaxeira e abóbora. Tudo em 
consorciação, tudo misturado. 

E deu tudo? 

Deu tudo. E deu bem. 

Ela gostou de você ter feito isso? 

Gostou! Ela tirou quase dois sacos de 
feijão do fundo do lote. Vai passar um 
bom tempo sem comprar feijão. Foi na 
época que o feijão tava caro 
(Depoimento – J1). 

 

 

 

Fotografia 3.5. Separação do feijão após colheita. 
Fonte: Autoria Jovem 1, 2012. 
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A família se envolve no processo de produção, e as experiências são compartilhadas, 

tanto pelos jovens quanto pelos mais velhos. Esse aspecto é fundamental no desenvolvimento 

de práticas e manejos ambientalmente sustentáveis porque o sujeito se apropria do seu método 

e desse modo, o valoriza. 

Jovem 2 (J2): Experiências herdadas na agricultura de subsistência 

O estudante autor dessas imagens reside no povoado Saúde, localizado no município 

de Santana do São Francisco. Observamos que apesar de residir às margens do rio São 

Francisco, o estudante se define como agricultor, em razão da sua família possuir vínculo 

maior com a terra. A fotografia 3.6 demonstra o momento em que o estudante está realizando 

a colheita do feijão em seu 

lote. De acordo com seu 

depoimento, o lote da 

família possui diferentes 

cultivares, como milho, 

feijão, mandioca, 

amendoim e coqueiros, 

além de realizar rotação de 

cultura. 

Na fotografia 3.7, 

podemos observar uma 

prática bastante comum na 

agricultura familiar de 

distribuir o feijão na cerca do lote para a secagem. De acordo com seu depoimento, 

compreendemos o objetivo da prática. 

Chama-se varal. No caso, nós utilizamos no arame da cerca, entendeu? Aí 
colocamos que é pra correr o vento e o sol ir secando melhor as vagens pra bater 
melhor. 

Vocês deixam quanto tempo? 

Uma semana. 

E esse feijão vocês vendem ou é pra família? 

Vende... Divide pra família... 

Quando vocês plantam, vocês usam a semente dessa ou vocês compram? 

Dessa daí. Guardamos em garrafas PETs. (Depoimento – J2) 

 

Fotografia 3.6. Colheita do feijão. 
Fonte: Autoria Jovem 2, 2012. 
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 A secagem do 

feijão é necessária para 

que o grão possa ser 

solto da vagem na hora 

de “bater”, e para que 

não umedeça e crie 

patógenos. Contudo, a 

prática de secagem 

diverge de acordo com 

as regiões e 

comunidades, e esse 

ponto é interessante de 

observar que as 

divergências nas práticas, manejos e tecnologias ocorrem por um processo experimental, em 

que as melhores técnicas para aquele determinado núcleo familiar foram adquiridas a partir 

dos processos de tentativa e erro, e através dos conhecimentos que são passados no processo 

geracional. Outra prática que deriva de manejos experimentais é a forma de estocar e 

armazenar os grãos que são colhidos em suas propriedades. Acondicionar os grãos já secos 

em garrafas plásticas é uma forma adequada de armazenamento e evita que esses adquiram 

umidade do ambiente. 

 Na última 

imagem, a fotografia 

3.8, demostra o 

caminho que a família 

percorre diariamente 

para chegar ao lote e 

realizar seus manejos. 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.7. Técnica de secagem do feijão. 
Fonte: Autoria Jovem 2, 2012. 

 

Fotografia 3.8. Caminho para o lote. 
Fonte: Autoria Jovem 2, 2012. 
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Jovem 3 (J3): Organização da juventude e difusão de tecnologias populares 

 Podemos observar que as 

quatro fotografias do J3 

apresentadas possuem uma riqueza 

de práticas diferenciadas que se 

relacionam diretamente à trajetória 

e contextos familiares. O estudante 

reside no assentamento rural Ivan 

Ribeiro, localizado no Povoado São 

José, município de Japaratuba e 

possui uma relação atuante no 

MST, ou seja, podemos considerar 

a participação no movimento social 

como um dos elementos que contribuem na sua formação além da EFAL. Nas fotografias 

apresentadas, observa-se o desenvolvimento de princípios e práticas agroecológicas, tanto nos 

quintais domésticos, quanto nos lotes. 

Na fotografia 3.9, podemos observar instrumentos, que de acordo com o autor da 

imagem, são utilizados em uma técnica de análise de solo. Uma técnica popular de baixo 

custo econômico e que pode auxiliar no melhoramento produtivo dos agricultores da sua 

comunidade. Segundo o J3, 

Essa aí é uma pequena forma de análise de solo, através da cromatografia de Pfeiffer 
que visa analisar as condições de saúde do solo, através dessa cromatografia. 

E dessa cromatografia você faz análise do seu solo só ou não? 

Isso do meu solo. Inicialmente tô começando a fazer do solo lá, acompanhando o 
desenvolvimento do solo lá do nosso terreno, mas posteriormente, assim, a ideia é 
trabalhar com os agricultores mesmo. Poder disseminar essa forma de análise de 
solo com os agricultores. 

E depois de você fazer a análise você já modificou alguma coisa no seu solo? 

Assim, eu fiz somente só uma vez, tá entendendo? Aí porque, tipo, a gente faz uma 
vez agora e a outra com três meses, quando chover ou quando fazer algum plantio, 
poder ver qual foi a diferença (Depoimento – J3). 

Essa tecnologia de cromatografia55 possibilita que os agricultores compreendam de 

que forma o solo pode se comportar, sem acarretar elevados custos, já que as tradicionais 

análises de solo realizam-se em laboratórios e necessitam de profissionais qualificados. 

                                                 
55 Para um maior aprofundamento sobre a tecnologia de análise de solo através da cromatografia de Pfeiffer, 
buscar a Cartilha da Saúde do Solo, disponível em: 

 

Fotografia 3.9. Instrumentos de cromatografia. 
Fonte: Autoria Jovem 3, 2012. 
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Na fotografia 3.10 podemos observar um pequeno apiário localizado no lote da família 

do estudo. De acordo com as observações e os depoimentos, a família comercializa o mel com 

o rótulo da reforma agrária e é apenas uma das fontes de renda familiar. A produção do mel 

está relacionada à flora local, já que as abelhas necessitam de diferentes espécimes para 

produzi-lo. Desse modo, 

é uma prática que 

necessita 

necessariamente da 

conservação da 

natureza. Observamos 

na fotografia 3.11 um 

fragmento de mata 

atlântica bastante 

conservada, localizado 

no território do 

assentamento. Esses 

fragmentos são de 

extrema importância 

para manter a diversidade da 

fauna, possibilitando a produção 

de um mel de qualidade e 

evitando o risco de infestações de 

pragas em seus cultivos. De 

acordo com a entrevista realizada 

com o estudante, a família já 

trabalhava com apicultura antes 

do ingresso na EFAL, porém 

“não tinha a certeza realmente do 

que estava fazendo” (Entrevista – 

J3), ou seja, a escola 

                                                                                                                                                         
http://www.coptec.org.br/biblioteca/Agroecologia/Artigos/Cartilha%20da%20Sa%FAde%20do%20Solo%20-
%20Cromatografia.pdf. Acessado em 07 de janeiro de 2013. 

 

Fotografia 3.10. Apiário. 
Fonte: Autoria Jovem 3, 2012. 

 

 

Fotografia 3.11. Reserva florestal do Assentamento Ivan Ribeiro. 
Fonte: Autoria Jovem 3, 2012. 
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proporcionou a qualificação do trabalho, mesmo que já existente através da articulação entre a 

teoria e a prática proporcionada pela pedagogia da alternância. Essa articulação é ressaltada 

pelo seu pai, 

[...] o que ele aprende lá, ele tenta aplicar aqui, então acho que isso é uma vantagem 
importantíssima, principalmente essa ligação entre a prática e a teoria tem 
contribuído no desenvolvimento até dele mesmo, e até da prática agrícola 
(Entrevista – Pai do J3). 

O depoimento do pai do J3 durante a entrevista nos dá uma dimensão da influência da 

EFAL na dinâmica produtiva da família, gerando aperfeiçoamentos das técnicas e novas 

formas de geração de renda, como a produção de húmus na propriedade. O húmus é 

produzido a partir da vermicompostagem de resíduos orgânicos domésticos e configura-se 

também como uma tecnologia social. As minhocas atuam no solo, alterando suas 

propriedades químicas, físicas e biológicas. O composto produzido a partir desse processo é 

rico em nutrientes, reduzindo a necessidade de adquirir insumos externos, além de melhorar a 

renda familiar e reciclar os resíduos orgânicos. De acordo com Schiedeck et al. (2009), ainda 

possibilita a produção de “[...] agregados ricos em nutrientes, melhorando a estabilidade do 

solo, porosidade e retenção de água e estimulando a decomposição microbiológica de resíduos 

orgânicos” (2009, p. 1-2). 

A fotografia 3.12 demonstra uma reunião do grupo de jovens daquela região. De 

acordo com a entrevista realizada com o J3, ele atualmente coordena o grupo, e busca na 

comercialização do húmus, gerar renda para a manutenção do grupo. 

O grupo de jovens surgiu basicamente no início do ano, através de um desejo íntimo 
meu de dar mais vida à juventude, à comunidade. Não só exclusivamente do 
assentamento, mas de abranger vários jovens da comunidade para atender 
juntamente, organizado, todo mundo unido, para poder resolver todos os problemas 
que aflige todo mundo, tipo o êxodo rural, que o pessoal hoje em dia tá sofrendo 
com isso, a própria sustentabilidade do jovem mesmo, está pouca, o próprio 
envolvimento das drogas no ambiente dos jovens, está cada vez mais avançado, e a 
nossa preocupação é essa. Fazer atividades práticas, em conjunto sempre, baseado 
nos princípios agroecológicos, que o nosso tema principal é esse, trabalhar sempre 
com agroecologia, e nós já desenvolvemos práticas, já construímos minhocário, pra 
através da atividade, gerar renda pra o grupo, pra que o grupo fique mais 
consolidado, mais unido, e desenvolver mais outras práticas assim (Entrevista – J3). 
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A organização e o 

trabalho coletivo possibilitam 

fortalecer determinadas práticas 

e questionar as estabelecidas de 

forma participativa. É a partir 

das organizações sociais que a 

agroecologia pode ser 

amplamente desenvolvida em 

todas as suas dimensões – 

social, ecológica, política, 

cultural e ética, além disso, são 

necessários que as 

metodologias de valorização do trabalho dos camponeses, do conhecimento tradicional e de 

uso dos recursos locais sejam elaboradas e aplicadas de acordo com a realidade dos territórios 

rurais, levando em consideração suas particularidades e conjunturas locais. 

Não aprofundaremos aqui o debate das concepções teóricas da juventude enquanto 

categoria sociológica, classe social ou ciclo de vida geracional. Contudo, tomaremos como 

dimensão a juventude como uma construção social, cultural e histórica, sendo um produto da 

modernidade. Desse modo, é notório destacar para este estudo que o dinamismo e o 

protagonismo juvenil são observados nos setores dos movimentos sociais como importantes 

elementos para avançar nos debates sobre as questões do campo e muitas vezes são vistas 

como símbolo de mudança social. De acordo com os estudos de Leão e Freitas (2008) sobre a 

juventude do campo e os CEFFAs, seria mais correto o uso da noção de “juventudes”, tendo 

em vista as inúmeras diferenças entre os jovens e evitando assim uma concepção genérica 

destes. Além disso, devemos destacar que a juventude rural diferencia em grande parte da 

juventude urbana, tendo em vista que no campo os jovens vivenciam uma realidade ambígua 

“[...] onde o desejo de estudar e ter uma profissão convive com a vontade de permanecer 

residindo na localidade de origem” (LEÃO; FREITAS, 2008, p. 30). 

Assim devemos compreender que a partir dessa ambiguidade que se apresenta para o 

jovem do campo, há grande necessidade de desenvolver processos educativos formais – como 

a EFAL, e informais, como os movimentos sociais, para que as contradições do campo 

possam ser melhores compreendidas e modificadas por estes. Uma juventude que possui uma 

formação que possibilita compreender seu papel enquanto sujeitos de direito e 

 

Fotografia 3.12. Grupo de Jovens.  
Fonte: Autoria Jovem 3, 2012. 
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transformadores, permite o avanço e desenvolvimento de suas comunidades de forma 

sustentável e com qualidade de vida. Nota-se com clareza que envolvimento do estudante com 

os processos de participação popular é advindo de uma influência do contexto, do ambiente 

familiar, diferentemente dos outros estudantes que não possuem um intenso envolvimento 

com os movimentos sociais do campo. 

Jovem 4 (J4): As mulheres e as trocas nos quintais produtivos 

 Todas as fotografias que a J4 produziu foram do seu quintal produtivo. Debatemos sua 

importância e riqueza cultural, ecológica e social quando apresentamos as fotografias do J1. 

Na Fotografia 3.13 podemos observar o plantio de roseiras e ervas aromáticas, como hortelã. 

Eu plantei umas roseiras assim, no quintalzinho, com os pés de hortelã [...]. Até que 
tá tudo bem bonitinho... Porque eu gosto de plantar essas ervas também, medicinais, 
eu gosto muito de plantar em casa... (Entrevista – J4). 

 O plantio de ervas medicinais, aromáticas, hortaliças, flores para paisagismo e criação 

de animais de pequeno porte é uma marca da diversidade dos quintais produtivos. A questão 

de gênero se evidencia 

como imperativa no 

cotidiano familiar da 

estudante, já que em 

sua unidade familiar só 

residem mulheres – 

mãe, tia e avó. Desse 

modo, toda a produção 

e relação com a terra é 

realizada através e a 

partir do trabalho das 

mulheres. Leonel 

(2010) afirma que a 

produção nos quintais 

domésticos possui uma dimensão social que envolve justamente esse aspecto, é “[...] 

historicamente, o espaço onde as mulheres semeiam e cultivam suas hortaliças, as ervas 

medicinais, pomares, leguminosas, oleaginosas, e acontecem as trocas de saberes e de 

sementes tradicionais” (2010, p. 12).  

 

Fotografia 3.13. Quintal produtivo.  
Fonte: Autoria Jovem 4, 2012. 
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 As Fotografias 3.14 e 3.15 demonstram não só as espécies presentes em seu quintal, 

mas o olhar da estudante sobre seu espaço e atividades realizadas. Somente foram produzidas 

imagens referentes ao seu quintal, apesar de serem requisitadas imagens sobre as atividades 

do meio socioprofissional. De acordo com as entrevistas realizadas, a comercialização de 

bananas e cocos do quintal que a estudante cita é apenas uma das rendas familiares. 

Atualmente, a agricultura familiar é uma das atividades realizadas no campo e também uma 

das dimensões estabelecidas entre o ser humano e a natureza, ou seja, existe uma 

conformação no campo atual denominada de pluriatividade56, onde os sujeitos possuem 

ocupações agrícolas, mas também não-agrícolas. Podemos afirmar que as atividades 

familiares da estudante são majoritariamente não-agrícolas, apesar de existir um notório 

vínculo com a natureza e experiência com a agricultura tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 A partir da conformação das novas dimensões rurais, há uma expansão das unidades familiares pluriativas. 
Atualmente a “[...] organização do trabalho familiar vem sendo denominada pluriatividade e refere-se a situações 
sociais em que os indivíduos que compõem uma família com domicílio rural passam a se dedicar ao exercício  de  
um  conjunto  variado  de  atividades econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura ou ao 
cultivo da terra, e cada vez menos executadas dentro da unidade de produção” (SCHNEIDER, 2006, p. 100-101). 

 

Fotografia 3.14. Quintal produtivo. 
Fonte: Autoria Jovem 4, 2012. 
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Aqui é o fundo da minha casa, é o terreno todo, porque desse lado, e desse lado é só 
plantação de banana, só pé de bananeira. [...] E aqui é os pés de coqueiro, que 
também a gente tira coco pra vender, ao pessoal que negocia na feira. [...] Aí tem 
uma grande plantação de abóbora, mas só que no caso, a gente tá esperando tirar a 
colheita pra passar um trator em tudo pra plantar a horta. É porque é muito grande o 
quintal, isso aqui não é nem a metade. É bem grande ele, aí dá pra... (Depoimento – 
J4). 

 

Jovem 5 (J5): Percepção da paisagem em meio às contradições 

 A J5 possui particularidades que a diferencia de todos os outros estudantes 

participantes da pesquisa. Sua unidade familiar não está localizada na sede da cidade de 

Santana do São Francisco e sua família não trabalha diretamente com agricultura. É 

interessante relembrar que ao discutirmos sobre os impactos da modernização da agricultura 

no primeiro e segundo capítulo, apresentamos duas das fotografias da J5 (Fotografia 1.1 e 

2.1), que demonstrava o ambiente de trabalho do seu pai, nas usinas de cana-de-açúcar da 

região. 

De acordo com as entrevistas realizadas e das observações das fotografias 3.16 e 3.17, 

percebe-se que a relação que a J5 possui com o campo e com a natureza diferencia da relação 

e percepção que os outros estudantes possuem. As questões ambientais e suas problemáticas 

apontadas pela J5 estão amplamente relacionadas às questões que definimos anteriormente 

como pertencente às novas ruralidades, já que existem aspectos que diferenciam do campo 

idealizado e possui características da maioria dos centros urbanos, como por exemplo, o 

 

Fotografia 3.15. Quintal produtivo.  
Fonte: Autoria Jovem 4, 2012. 
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acúmulo de resíduos 

sólidos em locais 

inapropriados. Ao ser 

intensamente ressaltado 

nas fotografias, notamos 

que o acúmulo desses 

resíduos se configura 

como uma paisagem 

corriqueira em sua 

comunidade, mas que 

certamente não é passado 

despercebido pela 

estudante e apresenta-se 

como um aspecto que não garante a qualidade de vida, causando desconforto para a população 

local. 

Como ressaltamos anteriormente, a paisagem faz parte da vida cotidiana de todos os 

seres presentes na biosfera e pode ser um importante sensor de qualidade ambiental, “[...] ela 

pode representar um fator de estímulo à conservação do entorno ou um alerta contra a sua 

degradação, ou ainda um chamado à sua recuperação” (EMÍDIO, 2006, p. 21). A qualidade 

ambiental está intrinsecamente relacionada à qualidade de vida, e é a partir do domínio e 

transformação da natureza pelo ser humano que a paisagem é construída. Contudo essa 

percepção da paisagem 

varia de acordo com a 

bagagem cultural e social 

dos sujeitos que a 

constroem. O que pode 

ser incômodo e causar 

desconforto para uns, 

pode não ser para outros, 

já que segundo a autora, a 

capacidade de resgatar a 

essência da paisagem se 

modifica de acordo com 

 

Fotografia 3.16. Acúmulo de resíduos. 
Fonte: Autoria Jovem 5, 2012. 

 

Fotografia 3.17. Acúmulo de resíduos nas margens do rio. 
Fonte: Autoria Jovem 5, 2012. 
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as diferentes experiências, individuais e coletivas, desse modo, modifica-se a capacidade de 

sentir e identificar o que ela contém e possibilita demonstrar. Assim, a presença de acúmulo 

de resíduos sólidos em vias públicas é uma realidade quase generalizada, mas apenas foi 

apresentada pela J5. 

De acordo com o depoimento da estudante, a Fotografia 3.18 demonstra a margem do 

rio São Francisco, paisagem marcante e território de riquezas para os moradores dos 

municípios ribeirinhos, porém, segundo J5, a imagem foi resgatada em razão também do 

acúmulo de lixo em suas margens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3.18. Rio São Francisco.  
Fonte: Autoria Jovem 5, 2012. 
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Jovem 6 (J6): Particularidades na agricultura familiar 

  

 O estudante que 

produziu as imagens 

apresentadas abaixo 

reside no município de 

Pacatuba, povoado 

Santana dos Frades. 

Possui vínculo com a 

terra e sua família 

ainda tem na 

agricultura familiar 

uma das formas de 

sustento. De acordo 

com as entrevistas 

realizadas com o estudante e com a sua família, o J6 auxilia a família na agricultura e o 

trabalho familiar compartilhado pode ser observado tanto na fotografia 3.19 quanto na 3.20. 

Nessas duas fotografias, o J6 buscou demonstrar a colheita da mandioca e o processo de 

descascar para a produção de farinha, realizada na casa de farinha coletiva da comunidade. 

 

Fotografia 3.20. Colheita da mandioca.  
Fonte: Autoria Jovem 6, 2012. 

 

Fotografia 3.19. Atividade de descascar a mandioca.  
Fonte: Autoria Jovem 6, 2012. 
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Podemos notar a diversidade de costumes e formas de produção de acordo com as 

regiões e culturas na Fotografia 3.21. Nesta imagem observamos como o feijão é exposto ao 

sol para secar, diferentemente na forma como a família do J2 seca. As técnicas na agricultura 

familiar são diversas e sempre adaptadas as diferentes realidades. É dessa forma que a 

agricultura familiar elabora estratégias de resistência e fortalecimento para sua reprodução. 

Segundo o J6, essa técnica é utilizada pelos seus familiares a gerações, e a folha de coqueiro 

embaixo é utilizada para evitar a umidade. 

Porque vocês plantam consorciado? 

Pra aproveitar melhor o espaço, ao invés de plantar só o inhame, aí embaixo plantou 
o feijão. [...] No meio da roça aproveitou os canteiros e plantou cebolinha, maxixe... 
(Depoimento – J6). 

 

O plantio 

consorciado é uma 

realidade presente nas 

culturas das famílias do 

campo, que buscam 

através dos policultivos 

aumentar sua diversidade 

produtiva, evitar riscos de 

perda de culturas inteiras e 

diminuir a incidência de 

doenças causadas pela 

especialização. Mesmo 

sem conhecer as técnicas 

elaboradas cientificamente 

e ter dificuldades de acesso 

à assistência técnica especializada, os agricultores elaboram estratégias que facilitem seus 

trabalhos e aproveitem melhor seus recursos disponíveis, além de desenvolverem redes de 

trocas de saberes. 

 

 Fotografia 3.21. Técnica de secagem do feijão.  
Fonte: Autoria Jovem 6, 2012. 
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 É na observação 

das imagens e dos 

depoimentos que 

conseguimos mergulhar 

nas particularidades de 

cada sujeito envolvido, 

compreendendo melhor 

a dinâmica que permeia 

o campo. Segundo 

Emídio, na fotografia 

podemos introduzir 

quantas minúcias se 

queira para descrever 

um determinado lugar 

“[...] com o objetivo de possibilitar a compreensão maior ou menor da atmosfera que se 

pretende registrar” (2006, p. 117). E foi com essa intencionalidade que os estudantes se 

empenharam para apresentar as percepções e os olhares sobre suas realidades. Observamos 

que nem todos os estudantes possuem vínculo direto com a terra ou natureza, mas notamos 

que as questões do campo e suas problemáticas envolvem a grande maioria que ali reside e a 

EFAL possibilita a discussão dessas questões e principalmente sobre o questionamento dos 

modelos de agricultura impostos, que trazem consequências presentes no cotidiano de todos. 

 

Fotografia 3.22. Policultivo.  
Fonte: Autoria Jovem 6, 2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Articular diferentes perspectivas como educação do campo, pedagogia da alternância, 

natureza, agroecologia, agricultura, território, cultura e paisagem não se apresenta como um 

caminho fácil e curto, porém tortuoso, com diversas encruzilhadas, atalhos e saídas. Optamos 

seguir a partir da experimentação, vivenciando os espaços dentro e fora da EFAL, em que em 

cada encontro novas questões e fenômenos nos eram apresentados e necessitavam de novos 

olhares.  

 Para que qualquer estudo possa ser realizado na Escola Família Agrícola de 

Ladeirinhas, primeiramente ele deve despir-se de qualquer preconceito ou posturas fechadas, 

além do que, também estar ciente que o salto será grande e profundo. Muitas são as demandas 

e necessidades apontadas. São de todos os tipos e formas possíveis, e justamente por sofrerem 

os efeitos de isolamentos territoriais e políticos. Esse isolamento e a profunda carência de 

estudos e diferentes olhares para aquela experiência específica da EFAL também nos 

demonstrou a necessidade do cuidado e de resgatar a escuta ativa, de enxergar nas histórias 

dos outros a nossa própria história. O ato de saber escutar, em conjunto com a observação 

cotidiana mostrou-se necessário para compreender as diferentes perspectivas apontadas pelos 

sujeitos e buscar realizar uma melhor interpretação dos fenômenos que nos eram 

apresentados. Como afirma Freire 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. 
Escutar [...] significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta 
para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não 
quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua redução 
ao outro que fala. Isto não seria escuta, mas auto-anulação. A verdadeira escuta não 
diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me 
opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor 
me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como sujeito que se dá 
ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz de sua posição 
com desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo 
afirmativa, porque escuta, jamais é autoritária (1996, p. 45). 

 É a partir dessa escuta que Freire adverte da necessidade de compreender o outro, nos 

permitindo desse modo, tomarmos esta postura de intensa escuta durante a realização desse 

estudo. Assim, à luz da fenomenologia, intencionamos percorrer o caminho construído pela 

EFAL a partir da importância da aprendizagem como norteadora da vida humana.  

 Compreendendo a pedagogia da alternância como um método e princípio da educação 

do campo, conhecemos experiências que contrapõem a educação formal atual que é ofertada 

pelo Estado, que ainda busca desenvolver as políticas discriminatórias da educação rural, 
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promovendo outros setores do campo através das suas políticas de incentivo, a exemplo do 

agronegócio. Assim, as EFAs configuram-se como base estratégica para o desenvolvimento 

da relação entre educação e sustentabilidade, na construção de novos paradigmas que pautem 

a agroecologia como um novo enfoque produtivo. As possibilidades dessa construção são 

enormes, e fortalecem o discurso de superação da relação antagônica e contraditória entre a 

cidade e o campo. 

 Notam-se as grandes possibilidades, entretanto a realidade se mostra tortuosa para 

grande parte das EFAs no Brasil. Muitos são os aspectos que aos poucos estão ameaçando e 

interferindo nos princípios de liberdade e autonomia das EFAs. Na EFAL podemos concluir 

que os dois aspectos que mais evidenciam essas ameaças é a falta de financiamento público e 

a ausência de espaços de formação para a equipe pedagógica e gestora da escola. O 

financiamento público apresenta duas faces de uma mesma moeda: tanto pode gerar 

estabilidade financeira para a instituição, garantindo assim o seu pleno funcionamento e 

possibilitando que esta se concentre em outras questões que não seja a preocupação se irão 

conseguir pagar os monitores ao final do mês. Por outro lado, esse financiamento pode gerar o 

engessamento e retirar a autonomia da EFA em muitos aspectos, como na contratação dos 

monitores, que ao ser responsabilidade do Estado, a Associação deixa de envolver sujeitos 

que acreditam na pedagogia da alternância e são próprios da comunidade. A ausência de 

formação dos monitores é apenas uma consequência dessa interferência pública, já que muitos 

monitores não veem a necessidade dessa formação. 

 Apesar das dificuldades de desenvolver a pedagogia da alternância como os teóricos a 

propõem, observamos que os estudantes da EFAL possuem uma noção de participação e 

organização popular bastante enraizado, que decorre dos espaços escolares, mas também de 

suas comunidades, principalmente através da atuação dos movimentos sociais do campo. 

Essas observações se evidenciam em seus depoimentos, em suas fotografias e até nas posturas 

corporais e comportamentais no cotidiano escolar, remetendo-nos ao habitus camponês e à 

construção das experiências, trocas e compartilhamento dos saberes mais tradicionais. Os 

conhecimentos mais recentes, adquiridos nas aulas teóricas e práticas na escola são 

compartilhados com os familiares, e incorporados através de uma reconfiguração da memória 

coletiva daqueles sujeitos. Eles podem até não saber qual a função da pedagogia da 

alternância, ou crer na sua eficácia, mas ela possibilita uma intensa e constante troca.  

A pedagogia da alternância pode ser um método revolucionário por possibilitar que os 

sujeitos compreendam seus papeis e possibilitem-nos agir em suas realidades. Além disso, a 
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possibilidade das comunidades se apropriarem dos processos educativos locais é uma forma 

de fortalecimento popular e de extrema necessidade para o desenvolvimento social e 

sustentável da região.  

 Os desafios foram imensos quando nos inserimos nas dinâmicas do campo e da 

educação, mas quando observamos que as possibilidades podem ser realizadas a partir da 

organização dos povos, isso nos fortalece a continuarmos no caminho, trilhando os novos 

obstáculos. Compreendemos que a Escola Família Agrícola de Ladeirinhas está em um 

momento de transição, onde a presença do Estado nas determinações é muito forte. Por esse 

motivo acreditamos que seja necessária a divulgação da única experiência da alternância do 

estado, atenuando assim o seu isolamento. As parcerias são essenciais, principalmente no 

âmbito pedagógico e formativo. A EFAL tem muito a dizer sobre as experiências do campo, e 

a Universidade também tem muito a contribuir com essas experiências. Desse modo, 

observamos que a Universidade, através dos núcleos de extensão, setores da Educação e da 

Agroecologia, poderia contribuir no fortalecimento dessa experiência, promovendo debates 

sobre essas questões e problematizando diversos outras dinâmicas que a permeiam. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – MONITOR 

 

Dados gerais de identificação (objetivo: traçar o perfil geral sócio profissional) 

1. Nome: 

2. Disciplina: 

3. Formação: 

4. Tempo de profissão: 

Relação do educador/a com a pedagogia da alternância na EFAL (objetivo: conhecer como o 

monitor se relaciona com a proposta pedagógica da EFAL; Investigar se os monitores conhecem a realidade dos 

seus estudantes e como eles a definem; Compreender de que forma o monitor modificou sua prática pedagógica 

para adaptá-la ao método pedagógico da pedagogia da alternância). 

5. Quantos anos ministra aula nessa instituição? 

6. Você já havia ensinado em outra escola? Onde? 

7. O que o/a levou a ensinar nessa instituição? 

8. Quais os aspectos positivos e negativos que você elencaria nessa escola? 

9. Já conhecia a proposta pedagógica da pedagogia da alternância antes de ser admitido/a 

nessa instituição? Se sim, como? 

10. Qual é sua avaliação sobre essa proposta pedagógica? No que ela contribui para o 

desenvolvimento rural? 

11. Quais são as características dos alunos dessa escola? 

12. Quais são os maiores desafios que os alunos dessa escola enfrentam? O método 

educacional proposto pode auxiliar na superação desses problemas ou não? 

13. A partir da sua percepção, você acredita que os estudantes compreendem melhor os 

conceitos com essa proposta pedagógica diferenciada ou a compreensão é a mesma 

possibilitada por outras propostas? 

14. Quais as maiores dificuldades de aprendizagem que os estudantes demonstram? 

15. Alguns conceitos relacionados ao meio ambiente, como agricultura, solos, ecologia e 

sustentabilidade, a partir da proposta educacional da EFAL, são compreendidos pelos 

estudantes? De que forma você enxerga isso? 

16. O tempo comunidade tem respondido à proposição da pedagogia da alternância ou não? 

17. Você acredita que é um desafio ensinar dentro dessa proposta? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – FAMÍLIAS 

 

Dados gerais de identificação do membro da família: (objetivos: traçar o perfil sócio cultural) 

1. Nome: 

2. Ocupação: 

3. Idade: 

4. Escolaridade: 

6. Estado civil: 

7. Em qual localidade reside: 

8. Se for agricultor, qual cultura predominante: 

 

Relação dos pais dos estudantes com a proposta pedagógica da EFAL: (objetivo: saber qual a 

relevância que o pai/mãe do estudante dá à pedagogia da alternância; Investigar se há um compartilhamento das 

experiências dos estudantes com as famílias; Conhecer se o tempo comunidade proposto pela escola é bem 

compreendido pelos familiares; Compreender de que forma se dá a transposição dos conceitos da escola para a 

prática familiar e por fim, descobrir os significados dos comportamentos das famílias do campo).  

 

8. O que você acha da forma de ensino da EFAL? 

9. Quais as vantagens e as desvantagens do método que a EFAL utiliza para a formação de 

seu filho? 

10. De que maneira o método utilizado pela EFAL interfere na vida de sua família?  

11. O que seu filho faz no tempo comunidade? Você poderia descrever um dia típico de suas 

atividades na comunidade, desde o despertar até a última atividade? 

12. Existe alguma problemática ambiental presente no seu dia-a-dia? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – ESTUDANTE 

 

Dados gerais de identificação (objetivo: traçar o perfil sócio cultural dos estudantes da EFAL) 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Escolaridade:                                                                     

4. Série: 

5. Outras ocupações: 

 

Relação dos estudantes com a proposta pedagógica da EFAL: (objetivo: Conhecer o que os 

estudantes compreendem pelo tempo comunidade; Investigar a importância da pedagogia da alternância para a 

formação deles/as; Compreender de que forma determinados conceitos são aplicados por eles na prática 

cotidiana). 

 

6. Há quanto tempo você estuda na EFAL? 

7. Na sua avaliação, existe diferença ou não entre a EFAL e outras escolas? 

8. O que você entende por pedagogia da alternância? 

9. Qual é a função do tempo comunidade e do plano de estudo?  

10. Quais são as atividades mais comuns do tempo comunidade? 

11. A partir da sua formação na EFAL, quais são suas aspirações? 

12. Você consegue ou não interferir no trabalho familiar? Como? 

13. Os conteúdos ensinados na escola podem ou não ser postos em prática? Se sim, quais? 

14. Esses conteúdos podem ou não ajudar em uma melhora das atividades familiares? Como? 

15. Você acredita que algo na prática familiar possa ser melhorado? 

16. Como sua família recebe aquilo que você aprende na EFAL? 

17. Quais melhoras ambientais você acredita ser possível de implementar? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES EFAL 

 

Dados gerais do informante (objetivo: traçar o perfil sócio profissional) 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Formação: 

4. Tempo de profissão: 

 

Relação do/a coordenador/a com a pedagogia da alternância da EFAL (objetivos: Conhecer 

um pouco mais o processo histórico de formação da escola; Saber qual a compreensão que o/a gestor/a possui 

acerca da proposta pedagógica da escola; Conhecer a verdadeira amplitude da intencionalidade da proposta). 

 

4. Você tem experiência em outras instituições de ensino ou essa é sua primeira experiência? 

5. Existem diferenças entre a EFAL e outras escolas ou não? Se sim, o que a diferencia? 

6. Há quanto tempo você coordena as atividades na EFAL? 

7. Como a EFAL foi criada? E como ela se mantém? 

8. Como são tomadas as decisões na escola?  

9. Para você, a proposta pedagógica da EFAL contribui ou não com a comunidade em geral? 

E para o desenvolvimento rural? 

10. A pedagogia da alternância trabalha com práticas sustentáveis para o campo? Como? 

11. As atividades desenvolvidas na escola podem ser aplicadas de forma prática pelas famílias 

ou não?  

12. Para você, qual o benefício que essas atividades possuem para as famílias? 

13. Quais os limites que você acredita que a escola enfrenta? 

14. E o que é necessário para avançar ainda mais? 

15. Existe um reconhecimento e valorização da escola pela comunidade ou não? Como ela 

expressa isso? 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 
PROJETO DE PESQUISA 
A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA COMO PROPOSTA DE DIFUSÃO DE PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS: UM ESTUDO NA COMUNIDADE RURAL DE LADEIRINHAS, 
JAPOATÃ – SERGIPE. 

 

OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 

Analisar a aplicabilidade do uso da Pedagogia da Alternância enquanto proposta pedagógica 
incorporada na comunidade 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

Serão realizadas entrevistas com monitores, estudantes e gestores da EFAL, assim como um 
representante responsável das famílias dos estudantes selecionados para a pesquisa, com o intuito de 
adquirir informações sobre a dimensão da pedagogia da alternância, sobre a influência da EFAL na 
comunidade e como são aplicados alguns conceitos no cotidiano. 

                                                   Juliana Franco de Melo 
Pesquisadora 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que os objetivos da pesquisa acima escritos me foram lidos e explicados pelos 
responsáveis e que concordo em participar da mesma.  
 Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito do andamento da pesquisa  
terei total liberdade para perguntar ou me recusar a continuar participando da mesma.  
 Também estou informado (a) que: 
              a) Não serei obrigado(a) a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto(a);  

 b) Meu nome e dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 
 c) As informações individuais não serão divulgadas;  
 d)Os responsáveis deverão fornecer  informações sobre a pesquisa quando forem solicitadas;  
 e) Os participantes da pesquisa podem solicitar que suas informações sejam excluídas da 

pesquisa;  
  f) A pesquisa será suspensa imediatamente caso venha a gerar conflitos ou qualquer mal estar 

dentro do grupo.  
 

 Ao assinar este termo, passo a concordar com a divulgação das informações da pesquisa em 
ambientes acadêmicos, desde que respeitadas as condições acima, que me foram explicadas. 
 A pesquisadora responsável por este projeto de pesquisa é Juliana Franco de Melo, que pode 
ser contatada pelo e-mail julianamelof@gmail.com  ou pelo telefone : (79) 9999-8179 
 

Aracaju, ............... de .............................. de 2012 
 

Participante ........................................................................Pesquisador.............................. 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE FOTOGRAFIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - 

PRODEMA 

Pesquisadora: Juliana Franco de Melo 

 

 

Título da pesquisa: A Pedagogia da Alternância como proposta de difusão de práticas 

sustentáveis: um estudo na comunidade rural de ladeirinhas, Japoatã – Sergipe. 

 

O olhar do jovem sobre si mesmo através do registro fotográfico 

 

 

Roteiro para auxiliar no registro fotográfico: 

 

A fotografia, desde seu surgimento, tem sido considerada a representação (recorte) da 

realidade e desse modo, pode ser considerada um importante instrumento de pesquisa. Além 

disso, busca dar voz aos estudantes da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas através das 

imagens capturadas da sua realidade.  

Essa atividade busca revelar alguns fenômenos através das fotografias, fenômenos 

estes que geralmente são observados somente pelos próprios sujeitos que vivenciam a 

realidade do campo. Desse modo, esse roteiro tem como objetivo não ditar os passos que 

necessariamente devem ser seguidos, mas apontar um caminho, como sugestão apenas, 

auxiliando nas dúvidas mais frequentes que porventura possam surgir acerca dos métodos 

fotográficos. 

As imagens que deverão ser capturadas devem retratar o dia-a-dia, o cotidiano familiar 

e profissional de vocês. Todas as experiências produtivas consideradas interessantes devem 

ser fotografadas. As questões ambientais são importantes nessa pesquisa, então o que 

despertar sua atenção, como uma área preservada, ou desmatada, águas poluídas, manejos 

florestais, hortas orgânicas/agroecológicas, paisagens, etc. fotografem! Tudo que for 

interessante ressaltar do seu dia-a-dia deve ser registrado, porém evite fotografar 
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excessivamente os familiares, animais de estimação, e outras paisagens que não auxiliem 

nessa pesquisa. 

 

Sobre a Câmera Fotográfica: 

1. Todas as câmeras fotográficas são de filme e não digitais, portanto, não existe a 

possibilidade de ver as imagens logo após elas serem capturadas. 

2. A sua câmera fotográfica já está pronta para tirar as fotografias, portanto manuseia-a 

com cuidado. Não abrir, não deixar próximo a locais quentes e não molhar. 

3. Todas as informações de como tirar as fotografias irão ser explicadas no ato da entrega 

da câmera, portanto, preste atenção! 

4. Quando o filme acabar (o mostrador indicará 36 fotos batidas ou um pouco mais) pode 

entregar câmera, não precisa retirar o filme.  

5. Assim que tivermos os resultados será feita uma seleção das melhores fotos e exposta 

em sala de aula para todos comentarem. O autor da foto pode comentar o que quis 

demonstrar com a imagem para a turma. 

 

Como tirar as melhores fotografias: 

1. Se a sua câmera possui flash: você pode tirar fotos também à noite, porém tome 

cuidado com a iluminação, ela é importante para que as fotografias fiquem de boa 

qualidade e visíveis. 

2. Se a sua câmera não possui flash: somente tire fotos de dia, na claridade, para que 

assim as fotos possam sair claras e visíveis. 

3. Utilize o visor da câmera (área na parte de trás da máquina) para ver se o objeto ou 

ambiente que você está tentando retratar irá aparecer na fotografia.  

4. Busque os melhores ângulos para expor o que você deseja. Imagine o seguinte 

exemplo da uma cena uma plantação de macaxeira. Tente pensar nas possibilidades de 

explorar as imagens – Você pode tirar uma imagem geral da plantação, ou um 

agricultor expondo o que colheu, ou ainda o detalhe das mãos de um agricultor com a 

raiz, ou do transporte carregado de macaxeiras. 

 


