
Recebido em:
05/07/2017

Aprovado em:
05/07/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

“APRENDER A FAZER E FAZER PARA APRENDER”: O MODELO ESCOLA-FAZENDA NO ENSINO TÉCNICO
AGRÍCOLA (1967 -1986)

ARISTELA ARESTIDES LIMA

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Resumo

Este artigo tem o objetivo de apresentar um estudo sobre o modelo escola-fazenda, implantado nas instituições
federais de ensino agrícola do Brasil, no período de 1967 a 1986, tendo como objeto específico a Escola Agrotécnica
Federal de São Cristóvão/SE. Utiliza abordagens teórico-metodológicas da História Cultural, com ênfase na História
da Educação, em conformidade com as contribuições de Lynn Hunt, Michael de Certeau, Roger Chartier. Com base
nos referenciais bibliográficos e na documentação analisada, considera-se que entre as décadas de 1960 a 1980, os
parâmetros internacionais de desenvolvimento, causaram impactos sobre as representações, apropriações e práticas
de ensino agrícola, através do modelo escola- fazenda, redimensionando suas diretrizes e impondo uma
reestruturação curricular e da materialidade escolar.

Palavras Chaves: Escola-fazenda, ensino agrícola, Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão.

Abstract

This article aims to present a study on the school - farm model, implemented in the federal institutions of agricultural
education in Brazil, from 1967 to 1986, with the Federal Agrotécnica School of São Cristóvão / SE as its specific object.
It uses theoretical-methodological approaches of Cultural History, with emphasis in the History of the Education, in
agreement with the contributions of Lynn Hunt, Michael de Certeau, Roger Chartier. Based on the bibliographical
references and the documentation analyzed, it is considered that between the 1960s and 1980s, the international
development parameters caused impacts on the representations, appropriations and practices of agricultural
education, through the school-farm model, resizing their Directives and imposing a curricular restructuring and school
materiality.

Key words: School-farm. agricultural education, Federal Agrotechnical School of São Cristóvão.

APRESENTAÇÃO

Este artigo apresenta considerações iniciais a respeito da pesquisa intitulada “Aprender a fazer e fazer para
aprender: o modelo escola-fazenda como estratégia de consolidação, desenvolvimento e expansão do ensino técnico
agrícola (1967 -1986)”, em andamento no Curso de Doutorado pelo Programa de Pós-graduação em Educação -
PPGED, da Universidade Federal de Sergipe. A pesquisa tem como principal objetivo analisar as práticas,
representações e apropriações do ensino técnico agrícola, no modelo escola-fazenda, através do princípio “aprender a
fazer e fazer para aprender”, e sua articulação com o projeto de modernização tecnológica nacional e internacional,
especialmente na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE[1].
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Delimitou seu objeto ao estudo do modelo escola-fazenda no período de 1967 a 1986. O ano de 1967 foi escolhido
como marco inicial, pois nesse ano ocorreu a transferência de toda a rede federal de ensino agrícola do Ministério da
Agricultura para o Ministério da Educação[2], consolidando alianças, princípios e concepções para a educação no
país, além de reconfigurar o ensino técnico agrícola, dentro dos princípios deste modelo. E, como marco final, o ano
de 1986, pois neste ano ocorreu a extinção da COAGRI, órgão responsável pela administração e acompanhamento do
modelo escola-fazenda.

A proposta se interessa na compreensão do modelo escola-fazenda estabelecendo na dimensão macro uma análise
histórica da sua conformação a partir de três aspectos; a) caracterização das origens históricas do modelo; b)
internacionalização nas políticas de ensino agrícola, no Brasil; c) representações sobre o princípio “aprender a fazer e
fazer para aprender”. Na dimensão micro a pesquisa busca analisar um caso específico da configuração desse
modelo, ou seja, a implantação e funcionamento da escola-fazenda na Escola Agrotécnica Federal de São
Cristóvão/SE.

A pesquisa estabelece as seguintes questões norteadoras: em que medida os acordos firmados entre o Banco
Mundial e o Ministério da Educação contribuíram para o desenvolvimento do ensino agrícola, no Brasil, entre os anos
de 1967 a 1986 Quais motivações pedagógicas contribuíram para a caracterização da origem da modelo escola -
fazenda Até que ponto este modelo representou uma ferramenta capaz de efetivar os objetivos políticos, educacionais
e econômico, em torno do ensino, trabalho e produção

Diante dos problemas levantados, foram construídas as seguintes hipóteses: A aliança do Banco Mundial junto com o
Ministério da Educação consolidou e expandiu o modelo escola-fazenda, no ensino agrícola, sob parâmetros teóricos
e metodológicos norte-americanos. O modelo escola-fazenda das décadas de 1960 a 1980 representou para o ensino
técnico agrícola inovações relevantes nos aspectos do pensamento pedagógico, culturais, curriculares e da
materialidade escolar. A Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário – COAGRI interpretou o princípio “aprender a
fazer e fazer para aprender”, através do acompanhamento técnico e financeiro, sob parâmetros exclusivos da relação
trabalho e produção, distanciando-se essencialmente do ensino.

A escolha pelo estudo deste objeto, torna-se relevante porque sinaliza para a compreensão das estratégias
pedagógicas empreendidas no processo de consolidação, desenvolvimento e expansão do ensino técnico agrícola, no
período de 1967 a 1986. Igualmente, contribui para pensar os caminhos do ensino profissional agrícola nos dias
atuais, especialmente as ações de formação profissional desenvolvidas nos Institutos Federais, herdeiros da rede das
Escolas Agrotécnicas Federais.

ABORDAGENS SOBRE O MÉTODO E O ESTABELECIMENTO DAS FONTES

A pesquisa faz uso de abordagens teórico-metodológicas da pesquisa histórica, com ênfase na História da Educação
a partir dos paradigmas defendidos pela História Cultural. Desta forma analisa as práticas, representações e
apropriações do modelo escola-fazenda desenvolvido no ensino agrícola profissional, especialmente sua configuração
na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE.

A pesquisa em História da Educação preocupa-se com os modos de ler a educação. Com quem pesquisa, de que
lugar falam os pesquisadores, como se definem o objeto, como se estabelece a produção e os usos das fontes; são
parâmetros definidores do rigor metodológico, necessário a uma “sustentação inarredável da complexidade em
processos investigativos no campo da história da educação”.[3] O estabelecimento das fontes pode ser compreendido,
conforme Michael de Certeau,[4] através da “combinação de um lugar, de um aparelho e de técnicas”[5]. Valoriza as
diferentes maneiras de análise das fontes, dando-lhe abertura para os novos olhares e possibilidades; amplia a
definição de documento e o modo de pesquisar.

Da mesma forma, a título de novas pertinências, constitui como documentos utensílios,
composições culinárias, cantos, imagens populares, uma disposição dos terrenos, uma
topografia urbana, etc. Não se trata apenas de fazer falar estes "imensos setores
adormecidos da documentação e dar voz a um silêncio, ou efetividade a um possível.
Significa transformar alguma coisa, que tinha sua posição e seu papel, em alguma outra
coisa que funciona diferentemente[6].
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Observa que esta tendência no modo de pesquisar foi influenciada pela Sociologia, Antropologia, Teoria Literária e
Linguística; seus objetos e fontes são alargados e diversificados[7]. Essa compreensão deve-se ao envolvimento com
os preceitos da Escola dos Annales, tendo à frente Lucien Febvre e Marc Bloch; posteriormente com a História
Cultural[8]. Seu principal objeto é identificar o modo como em diferentes momentos, uma determinada realidade social
foi construída, pensada, dada a ler.

O estudo proposto faz abordagens global e local e compreende que “O historiador não é mais o homem capaz de
constituir um império. Não visa mais o paraíso de uma história global. Circula em torno das racionalizações adquiridas.
Trabalha nas margens”[9]. Assim, de um lado, analisa as representações do modelo de ensino agrícola
escola-fazenda, no Brasil, numa dimensão macro. Do outro, identifica, no micro, o processo de difusão deste ensino
na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE. Para isso, utilizará diferentes metodologias de pesquisa.

A pesquisa documental é a principal metodologia empregada nesta investigação, pois contribui para evidenciar os
contornos e características do objeto em suas dimensões macro e micro. Neste sentindo, uma variada tipologia de
fontes deverão ser catalogadas e analisadas: correspondências, diários, memórias, informes, regulamentos, planos e
projetos de ensino, periódicos, revistas, guias, livros de atas, objetos da cultura material, legislação, dentre outras.

Para a análise dos acordos internacionais entre o Banco Mundial e Ministério da Educação, em torno do modelo
escola-fazenda; assim como, o exame dos princípios, das diretrizes, da assistência técnica e financeira da COAGRI,
utiliza-se o método da pesquisa documental através de fontes do tipo: Diretrizes, Regimento interno, Decretos,
Relatórios do MEC, Acordos e Convênios MEC-USAID, Plano Nacional de Educação 1970-1971, Manuais de
instruções para os estabelecimentos de escola agrícola, entre outros.

Estas fontes estão dispostas nos diversos acervos do Estado de Sergipe: Instituto Federal de Sergipe/Campus São
Cristóvão, Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Arquivo Público do Estado, Biblioteca Central da Universidade
Federal de Sergipe, Biblioteca Ephifânio Dória, Domínio Público e acervos particulares.

Também considera fundamental a história oral, enquanto uma outra metodologia de pesquisa da história da educação.
Valoriza a finalidade de desvendar aspectos do cotidiano escolar, “por meio da compreensão e análise das
experiências vividas por seus atores sociais, possibilitando, assim, a descoberta das relações que ocorrem no interior
da escola (...)”[10]. Uma ferramenta capaz de nos revelar os diferentes olhares e as dimensões de uma instituição de
ensino e suas inter-relações com a cultura. Para isso, deverão ser entrevistados professores e ex-professores, a
ex-alunos e a técnicos de diferentes setores, que vivenciaram a implantação e desenvolvimento do modelo
escola-fazenda no período de análise da pesquisa.

Nesta perspectiva, a pesquisa se apropria dos parâmetros da história cultural, para a investigação sobre a
contribuição do modelo escola-fazenda para a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE; para a identificação
dos dispositivos pedagógicos, políticos, econômicos e culturais na transmissão deste ensino e a investigação quanto
ao entendimento dos integrantes escolares sobre o princípio “aprender a fazer e fazer para aprender”.

Apropria-se do conceito de cultura escolar segundo o entendimento de Dominique Julia[11], ou seja, “[...] um conjunto
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos.”[12]. Leva em conta a análise das
normas e práticas, o corpo profissional, o corpo estudantil e o espaço escolar para a constituição de uma cultura
escolar. É com este olhar que trabalha com as categorias cultura, representação e prática.

A partir da categoria cultura, apreende-se a contribuição dada pela Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE,
no processo na transmissão do ensino técnico agrícola, do princípio “aprender a fazer e fazer para aprender”, no
modelo escola-fazenda. Na medida em que esta instituição também contribuiu para a transmissão da cultura, no
período de atuação, a uma dada sociedade, de acordo com os dispositivos culturais, pedagógicos, políticos e
econômicos, na difusão do ensino técnico agrícola, por eles produzidos.

Com a categoria representação, identifica-se, no período estudado, as articulações do ensino agrícola, no modelo
escola –fazenda, com o Projeto de Modernização Tecnológica nacional e internacional; assim como também os
princípios, os determinantes e os direcionamentos da Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário (COAGRI), no
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projeto de execução e acompanhamento do sistema de ensino agrícola.

O porquê da importância da noção de ‘representação’, que permite articular três registros
de realidade: por um lado, as representações coletivas que incorporam nos indivíduos as
divisões do mundo social e organizam os esquemas de percepção a partir dos quais eles
classificam, julgam e agem; por outro, as formas de exibição e de estilização da identidade
que pretendem ver reconhecida; enfim, a delegação a representantes (indivíduos
particulares, instituições, instâncias abstratas) da coerência e da estabilidade da
identidade assim afirmada.[13]

A categoria “prática”, é trabalhada a partir do entendimento de Roger Chartier, como práticas discursivas, produtoras
de ordenamento e como práticas de apropriação cultural[14]. Assim, a pesquisa faz a identificação das práticas de
ensino agrícola, no processo de integração ensino, trabalho e produção, a partir das memórias dos diferentes atores
sociais que vivenciaram, aquela realidade específica da escola-fazenda.

REPRESENTAÇÕES DO MODELO ESCOLA-FAZENDA

Em 1967, o modelo escola-fazenda foi, oficialmente, implantado no Brasil, incorporado ao Programa do Conselho
Técnico-Administrativo da Aliança para o Progresso - CONTAP II, mediante o Convênio Técnico da Aliança para o
Progresso, MA/ USAID[15]. Constatou que a origem deste projeto deve ser remetida ao ano de 1961, a partir das
experiências do Engenheiro Agrônomo Shigeo Mizoguchi, no Colégio Agrícola Estadual de Presidente Prudente, no
estado de São Paulo.[16]

O Ministério da Educação e o Banco Mundial, na década de 1970, reconheceram a escola-fazenda como um modelo
de melhoria e expansão do ensino agrícola, por meio do desenvolvimento de metodologias específicas para este
ensino[17]. Deste modo, propôs-se um modelo de ensino agrícola, caracterizado por um currículo integrado,
preocupado em desenvolver teoricamente, habilidades e destrezas em composição a uma escola dinâmica, que
familiarizasse as experiências da vida do educando às problemáticas da agropecuária.[18]

O modelo sinalizava uma relação com a concepção de desenvolvimento por meio da relação entre banco financiador e
educação executora. Uma relação que estabelecia regras na execução e na supervisão das ações, mediante
princípios norte-americanos.[19] O projeto de financiamento do Banco Mundial ao Ministério de Educação do Brasil
objetivou a execução em sete escolas agrícolas federais. A participação do Banco Mundial,

[...] limitava-se à definição das condições do financiamento, à supervisão da execução das
ações pelas instituições locais e à avaliação dos benefícios econômicos e sociais dos
projetos. Assim o crédito de investimento caracteriza-se pela rigidez entre as regras
pré-estabelecidas e a execução das ações, cabendo ao tomador assumir o compromisso
de seguir as cláusulas dos contratos, sob a supervisão direta do banco.[20]

A estrutura do ensino, no modelo escola-fazenda, tinha como característica essencial a inter-relação entre as salas de
aula, as unidades educativas de produção e a cooperativa escolar, configurando-se em: ensino, trabalho e produção.

A sala de aula, era considerada um espaço importante, reservado à análise e reflexão; ao ensino articulado dos
conteúdos das disciplinas do Núcleo Comum e da Parte Diversificada.[21] Destinava-se também, “ao desenvolvimento
de hábitos e atitudes necessárias à vida profissional e a participação na comunidade.”[22]

As Unidades Educativas de Produção –UEPs, representaram o lugar da prática, o laboratório de ensino das disciplinas
da parte diversificada, local do trabalho. Seu funcionamento procurou imitar uma fazenda-produtiva; tinha a finalidade
de fazer a integração entre a teoria e a prática/sala de aula e meio natural.[23]

A produção era resultante do trabalho integrado entre ensino e trabalho/sala de aula e as práticas. Está diretamente
associado às cooperativas-escolas, porque era seu objetivo viabilizar a comercialização dos produtos.

A pesquisa identificou que o período de expansão do modelo escola-fazenda, iniciado em 1967, foi sistematizado e
estruturado por um conjunto de decretos, coordenações, diretorias e superintendência. Sejam eles, a
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Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário – SEAV (1968), a Diretoria do Ensino Agrícola-DEA (1968), o
Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional CENAFOR- (1969)[24] e finalmente a
Coordenação Nacional do Ensino Agrícola - COAGRI, criada pelo Decreto nº 72.434, de 09 de julho de 1973.

Escola-Fazenda é um processo de ensino que se fundamenta principalmente no
desenvolvimento das habilidades, destrezas, e experiências indispensáveis à fixação dos
conhecimentos recebidos nas aulas teóricas. É uma escola dinâmica, educando
integralmente, pois familiariza o aluno com atividades semelhantes às que terá de enfrentar
na vida real, em sua vivência com os problemas da agropecuária, conscientizando-o ainda
de suas responsabilidades e possibilidades[25].

Entendeu que o modelo estudado ampliou suas experiências, no Brasil, principalmente após a criação da COAGRI.
Todos os estabelecimentos de ensino agrícola do MEC vincularam-se a esta coordenação “para efeito de produção,
arrecadação e distribuição de recursos extra- orçamentários”. Além disso, o Decreto de criação da COAGRI
atribuiu-lhe autonomia administrativa e financeira. Estabeleceu normas e procedimentos para orientação,
acompanhamento e controle das transações dos produtos de suas atividades, assim como também dos recursos
financeiros.[26]

Art 2º É assegurado, na forma do artigo 172, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro
de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969,
autonomia administrativa e financeira à COAGRI, que disporá, nos termos do § 2º do
mesmo artigo da legislação citada, de um fundo de natureza contábil.[27]

O Relatório Geral da COAGRI do ano de 1982[28] registrou que 33 escolas, criadas em 15 estados brasileiros,
compuseram essa rede. Destas, somente em Minas Gerais foram criadas 11 escolas. Destacou-se também o
tamanho dos hectares de três unidades, utilizados no sistema Escola-Fazenda: Cuiabá (5.000 ha), São Cristóvão
(800ha), Santa Teresa-ES (630 ha).

Além destas trinta e três escolas coordenadas pela COAGRI, o relatório notificou a existência de trezentas e noventa e
uma unidades de ensino, que ofertavam habilitação do setor primário, do ensino agrícola.[29]

As atribuições que lhes foram designadas, sinalizaram para que as unidades de ensino a ela vinculadas, construíssem
uma organização interna, estruturada, capaz de acompanhar, com êxito, o movimento de produção, arrecadação e
distribuição de recursos extra-orçamentários. Tal movimento apontou para a necessidade de criação das cooperativas
- escolares, atendendo à seguinte finalidade: “promover a educação cooperativista e a comercialização dos produtos
agropecuários resultantes das práticas de ensino”[30].

JUSTIFICATIVA DE ESTUDOS SOBRE A ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO CRISTÓVÃO

A Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, atualmente Instituto Federal de Sergipe (IFS) - Campus São
Cristóvão, está situada no quilômetro 96 da BR 101, no povoado Quissamã, município de São Cristóvão -SE. Oferta
cursos nos regimes residente e semi-residentes, nas modalidades subsequentes, conveniados e técnicos integrados
ao ensino médio em Agropecuária, Agroindústria e Informática. Além destes, o curso subsequente de Agrimessura e
os tecnólogos de Agroecologia e de Alimentos.

A importância desta instituição para o estudo em pauta, se justifica porque ela se fez presente, no contexto de
implantação do modelo escola-fazenda, possuía uma área de 868 hectares, funcionava cursos ginasiais e técnicos
agrícola , com setores para desenvolvimento das aulas práticas, conforme revelou a correspondência de Vanderley do
Prado Barreto/DF, consultando o “preenchimento de chefias nos diversos setores: Agricultura, Zootecnia, Indústria, O.
Educacional, Administração Escolar e T.A”[31]

Foi na experiência do agrônomo Shigeo Mizoguchi, “criador das escolas –fazendas” que foi verificado o processo de
implantação deste modelo de ensino no Colégio Agrícola de São Cristóvão, no ano de 1969. Este agrônomo,
promoveu em Pernambuco, junto ao Departamento de Ensino Agrícola-DEA/MEC, palestras em cursos para diretores
e professores sobre o projeto escola - fazenda. Confere-se nos registros de correspondências deste colégio, que foi
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enviado, no dia primeiro de outubro de 1969, um telegrama do coordenador de Pernambuco convidando o diretor e
professores para o curso, porém a DEA apenas autorizou a ida do diretor.

Um segundo comunicado “confirmando o curso sôbre Escola Fazenda a ser ministrado pelo professor Shigeo, de 19 a
27 corrente, solicita avisar a presença dos participantes”[32]. Na oportunidade, o diretor Laonte Gama registrou sua
presença no curso, notificando que o término das atividades do evento se estendera para o dia 27 de outubro[33].

A Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, no período em análise, ofereceu os cursos de Técnico Agrícola e de
Economia Doméstica[34]. A estrutura física para esta instituição foi favorecida, na década de 1970, em consequência
ao crescimento de matrícula, com as obras de ampliação dos pavilhões de salas e laboratórios e “galpões para recria
de matrizes de aves poedeiras, frangos de corte, coelharia e incubatório com gerador.”[35]

No ano de 1972 foram matriculados 141 alunos na 1ª série do curso Colegial Agrícola[36], formando quatro turmas
para esta série: 36 alunos, turma “A”, 39 para a turma “B”; 33 para a turma “C” e 33 para a turma “D”. Identificamos, no
Livro de Registro de Certificados e diplomas dos cursos ginasial e colegial agrícola, um significativo número de alunos
com expedições de diplomas, referentes ao curso de Técnico Agrícola. 78 alunos concluíram o curso, neste ano.
Todos do sexo masculino, vindo de 27 cidades do Estado de Sergipe; também do Estado de Pernambuco, Alagoas e
Bahia. De Sergipe destacaram-se Cedro de São Francisco (14 alunos), Frei Paulo (08 alunos) e Simão Dias (06
alunos).[37]

Jorge Carvalho do Nascimento[38] registrou, nesta mesma década, a existência do Convênio entre o Banco Mundial e
o Ministério da Educação, juntamente ao aperfeiçoamento dos professores para o ensino agrícola. Foram feitos cursos
de especialização em educação vocacional agrícola em Porto Rico e de Produção Agrícola, nos Estados Unidos da
América[39].

Esta escola definiu em seu documento “Regimento Interno” seus objetivos, estrutura administrativa e curricular, entre
outros. Subordinada à COAGRI, esteve voltada à preparação do educando para a sua atuação em áreas de produção,
crédito rural, cooperativismo, agroindústria e extensão.[40]Seu currículo estava dividido entre os conhecimentos de
âmbitos geral e a formação especial, destacando a perspectiva de integração entre teoria e prática: “devendo estar
conjugadas no desenvolvimento do currículo, através da integração horizontal e vertical dos conteúdos das disciplinas
de educação geral e de formação especial.”[41]

As dimensões ensino e produção estão bem apresentadas, no “Estatuto” da cooperativa escolar da Escola Agrícola
Federal de São Cristóvão, denominada COETAGRI – Cooperativa Escolar e de Trabalho dos alunos do Colégio
Agrícola Benjamin Constant. Seus objetivos seguiam os princípios nacionais das escolas agrícolas: cooperativismo,
ajuda mútua, solidariedade e cidadania.[42] Seu interesse eram as práticas integradas aos projetos didáticos, servindo
“de órgão catalizador de todas as práticas de ensino, na execução de projetos de Colégio, de acordo com a
metodologia do sistema Escola-Fazenda”. [43]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em andamento, tem possibilitado algumas constatações, preliminares, acerca da contribuição do modelo
escola-fazenda para o ensino agrícola. Considerou-se as diretrizes, relatórios geral e de metas, Diretrizes de
funcionamento, manual de instrução, decreto, estatuto, livro de registro dos alunos matriculados, livro de
correspondências para ancorar os primeiros resultados. O que, numa primeira instância, favoreceu ver que o modelo
escola-fazenda nos remete aos sentidos do ensino agrícola, desde a primeira república, como justificativa de
superação do atraso da agricultura e da modernização deste ensino.

O lema “Aprender a fazer e fazer para aprender” foi interpretado, na pesquisa, como um integrante pedagógico
educacional do modelo escola-fazenda. Sua essência foi associada ao Movimento da Escola Nova (1930) brasileiro,
que absorveu, de teóricos como William Kilpatrick, John Dewey, e William James , o pragmatismo norte-americano, no
que se refere à valorização da educação a partir do concreto, dos fatos, da ação

Acreditou que aquele contexto de modernização, de desenvolvimento industrial, de sociedade democrática, de
valorização ao método experimental, de uma escola voltada para o experimento, o aluno do ensino agrícola
aprenderia o uso adequado de uma tecnologia de aperfeiçoamento para a agricultura.
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Identificou que o aprendizado da tecnologia ocorreu a partir do modelo escola-fazenda, o qual, no período em análise,
marcou a história do ensino agrícola no Brasil, com projetos pedagógicos, estruturação curricular e materialidade
escolar; capazes de consolidar princípios, proporcionar saudosismos e, de certa forma, dificultar a construção de
novas possibilidades de desenvolvimento, no curso de Agropecuária, da Escola Agrícola Federal de São
Cristóvão/SE, nos dias atuais.

Essa escola, analisada de forma específica, é considerada um potencial para o bom desempenho do modelo escola –
fazenda; possuía grande área, cursos técnicos agrícola e de Economia doméstica, matrículas crescentes, laboratórios
em funcionamento e estrutura técnica, em condições de desenvolvimento de tecnologias na área.

Interpretou a COAGRI como uma das estratégias política e econômica de sistematização e expansão do ensino
agrícola no país, a partir da segunda metade da década de 1960, implementando e acompanhando tal modelo de
ensino. Identificar se a atuação desta coordenação, através do lema “aprender a fazer e fazer para aprender”,
preparou profissionais qualificados ao ponto de estender à comunidade rural a experiência vivida, tem sido um
desafio.

Considera-se ainda como desafios as seguintes questões: Quais as possibilidades e os limites encontrados pela
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão-SE, no processo de implantação e desenvolvimento do modelo
escola-fazenda Quais as representações teóricas e de materiais escolares, fundamentaram o direcionamento deste
ensino sob o lema “ aprender a fazer e fazer para aprender” A que práticas estiveram envolvidos professores e
técnicos, capazes de disseminar argumentos saudosistas sobre modelo escola - fazenda
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