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RESUMO 
 
 

As Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, são estabelecimentos de ensino escolar no 
campo, que através da pedagogia da alternância ofertam o Ensino Fundamental II e 
a Educação Profissional aos adolescentes e jovens, oriundos de comunidades rurais 
e filhos/as da classe trabalhadora. No estado da Bahia e Sergipe, estão articuladas 
através da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - 
REFAISA, que desenvolve assessoria pedagógica e articulação política. O objetivo 
do presente trabalho, consiste em analisar e sistematizar as contribuições das EFA’s 
na Formação dos Jovens do Campo, por meio dos Cursos de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, para atuação 
destes sujeitos nos processos de desenvolvimento local e sustentável em regiões do 
Semiárido e Agreste do Nordeste brasileiro. Para tanto, optou-se por uma 
abordagem qualitativa, usando a pesquisa-ação como método de pesquisa e as 
metodologias participativas como ferramentas de diálogos e de problematização das 
realidades ao longo das atividades desenvolvidas entre os meses de agosto de 2016 
a agosto de 2018, com os grupos sociais e sujeitos do campo, constituídos nas 
EFA’s de Sobradinho, Correntina, Brotas de Macaúbas, Rio Real, Irará, Alagoinhas e 
Monte Santo, no estado da Bahia, e Ladeirinhas, estado de Sergipe. Os principais 
resultados e produtos gerados desse trabalho está no processo de sistematização 
acadêmica, através desta dissertação, da produção de um artigo científico sobre 
Educação Profissional Contextualizada e Pedagogia da Alternância, e da 
sistematização de um Livro com as Diretrizes Políticas e Pedagógicas da Educação 
Profissional Contextualizada em Alternância da Rede das Escolas Famílias Agrícolas 
Integradas do Semiárido - REFAISA, que é resultado do aprofundamento teórico-
científico, da escuta, da vivência, das inquietações e da resistência das Escolas 
Famílias Agrícolas - EFA’s, em meio aos desafios emblemáticos no que se refere ao 
funcionamento, à manutenção, ao apoio financeiro e o reconhecimento pelos 
governos de nível municipal, estadual e federal. 
 

 

Palavras Chaves: Educação do Campo. Pedagogia da Alternância. Escola Família 

Agrícola. Educação Profissional Contextualizada. Juventude do Campo.  
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ABSTRACT 
 
 

The Agricultural Family Schools (EFAs) are educational establishments in the 
countryside, which through the pedagogy of alternation offer Primary Education II 
and Vocational Education to adolescents and young people from rural communities 
and working class children. In the state of Bahia and Sergipe, they are articulated 
through the Network of Schools Integrated Agricultural Families of the Semi-Arid - 
REFAISA, which develops pedagogical advice and political articulation. The objective 
of the present work is to analyze and systematize the contributions of the EFAs in the 
Training of Young People of the Field, through the Medium Professional Technical 
Education Courses in Agropecuária Integrated to High School, for the performance of 
these subjects in the processes of local development and in the Semi-arid and 
Agreste regions of the Brazilian Northeast. For that, a qualitative approach was 
chosen, using action research as a research method and participatory methodologies 
as tools for dialogues and problematization of realities throughout the activities 
developed between the months of August 2016 and August 2018, with the social 
groups and subjects of the field, constituted in the EFAs of Sobradinho, Correntina, 
Brotas de Macaúbas, Rio Real, Irará, Alagoinhas and Monte Santo, in the state of 
Bahia, and Ladeirinhas, state of Sergipe. The main results and products generated 
from this work are in the process of academic systematization, through this 
dissertation, the production of a scientific article on Contextualized Professional 
Education and Alternation Pedagogy, and the systematization of a Book with the 
Policies and Pedagogical Guidelines of Vocational Education Contextualized in the 
Alternation of the Network of Integrated Semi-Arid Agricultural Family Schools 
(REFAISA), which is the result of a deepening of the theoretical and scientific, 
listening, living, anxieties and resistance of the Agricultural Family Schools (EFA's), 
amidst the emblematic challenges operation, maintenance, financial support and 
recognition by municipal, state and federal governments. 
 

 

Keywords: Field Education. Pedagogy of Alternation. Agricultural Family School. 

Professional Education Contextualizada. Youth of the Field. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Viajante, não há caminho, o caminho se faz caminhando. 

Antonio Machado. 
 

Caminhamos construindo uma caminhada que acontece 
entre divulgação e resultado, muitas das vezes incertos e 

inesperados, de nossas estratégias. A incerteza nos 
acompanha e a esperança nos estimula. 

Edgar Morin.  
 
 

A motivação inicial em desenvolver esse estudo, adveio do envolvimento deste 

pesquisador nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, em mais de quinze anos, 

sendo, nos primeiros (2003 a 2005) como estudante na Escola Família Agrícola de 

Sobradinho - EFAS, mais tarde (2008) já com formação de nível médio e 

profissional, residindo na república de estudantes do Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada - IRPAA, na condição de ex-aluno (egresso de EFA), 

começa a fazer parte da Associação Comunitária Mantenedora da Escola Família 

Agrícola de Sobradinho - AMEFAS, e seguindo em (2013) compondo a Rede das 

Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA.  

A partir disso, constatado a importância da atuação das Escolas Famílias 

Agrícolas - EFA’s para os/as adolescentes e jovens que muitas das vezes não tem 

perspectivas de estudo e de vida no campo, adentro ao movimento EFA, visando 

fortalecer a luta pela existência e funcionamento.  

Ao longo desse percurso de mais de quinze anos de atuação-reflexão-atuação, 

recentemente na pós-graduação, percebe-se como oportuno, aprofundar os estudos 

sobre essa experiência, de forma a sistematizar as práticas educacionais, gerando 

análises e referenciais acadêmicos que partam da demanda social e local, e por 

consequência, contribuam com a melhoria das condições de vida, sobretudo, de 

adolescentes e jovens da classe trabalhadora, que a partir do acesso à educação, 

da organização e da luta diária conseguem conquistar seus direitos constitucionais. 

Para Ferreira e Brandão (2011) o campo sempre foi considerado um lugar de 

atraso, com ausência de políticas sociais que atendam às necessidades de sua 

população. Por não existirem perspectivas para a continuidade no campo, por volta 

das décadas de 1960 e 1980 os moradores começaram a deixá-lo, na esperança de 

conseguir trabalho nos centros urbanos. Além da escassez de trabalho, outro fator 

relevante que estimulou o êxodo rural foi a estrutura organizacional da educação, 
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denominada de Educação Rural, baseada no pensamento latifundialista empresarial 

(MOLINA e FERNANDES, 2004). Essa educação ensinava apenas alguns aspectos 

relacionados às atividades dos trabalhadores do campo, como, utilizar ferramentas 

de trabalho, plantar ou mexer com animais. Esse sistema educacional era pautado 

na produção capitalista, centrado nos interesses dos grandes fazendeiros. 

Neste contexto, o processo investigativo desenvolveu-se de modo a analisar e 

sistematizar a proposta de educação profissional em alternância desenvolvida pelas 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, ligadas a Rede das Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semiárido - REFAISA. Assim, esse estudo pretende revelar e discutir 

a contribuição das EFA’s na formação dos Jovens do campo, por meio dos Cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio. Nesta experiência de educação escolar através da pedagogia da 

alternância, pretende-se, formar os/as adolescentes e jovens para atuação de forma 

holística com o desenvolvimento pleno e justo, local e sustentável em regiões do 

Semiárido e Agreste, nos estados da Bahia e Sergipe.   

Essa pesquisa possui duas perspectivas complementares, que alicerçam a 

interdisciplinaridade. Primeiro, um processo de pesquisa ligado às EFA’s através da 

Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA, que 

oferecem educação formal (escolar) de nível profissional aos adolescentes e jovens 

do campo, através de um ensino diferenciado por meio da pedagogia da alternância, 

trazendo a contribuição e a trajetória dessas EFA’s na formação de profissionais nos 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio; e, segundo, aponta algumas formas de atuação dos 

egressos oriundos das Escolas Famílias Agrícolas com formação de Técnicos/as em 

Agropecuária, elencando também os avanços e desafios dessa experiência 

educacional. 

Na análise de Frigotto (1995, p.20) a interdisciplinaridade impõe-se pela própria 

forma de o “homem produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do 

conhecimento social”. Ela funda-se no caráter dialético da realidade social, pautada 

pelo princípio dos conflitos e das contradições, movimentos complexos pelos quais a 

realidade pode ser percebida como única e diversa ao mesmo tempo, algo que nos 

impõe delimitar os objetos de estudo demarcando seus campos, sem, contudo, 
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fragmentá-los. Significa que, embora delimitado o problema estudado, não se pode 

abandonar as múltiplas determinações e mediações históricas que o constituem. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade se faz presente pelo constante diálogo da 

Educação Profissional Contextualizada com a Pedagogia da Alternância, e, nesse 

percurso, aponta a contribuição das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s na 

Formação da Juventude do Campo.  

As EFA’s ofertam educação escolar na modalidade comunitária/conveniada, 

pública não estatal, sendo reconhecidas pelo sistema nacional de educação como 

privada. Formam e certificam os sujeitos do campo, filhos e filhas da classe 

trabalhadora, historicamente marginalizados pelo Estado brasileiro no acesso aos 

direitos básicos. O acesso à educação através das EFA’s possibilita que esses de 

posse dos conhecimentos clássicos, científicos e técnicos, possam contribuir com a 

melhoria de suas realidades e suas condições de vida, aplicando os conhecimentos 

construídos no processo formativo, gerando múltiplas formas de atuação em regiões 

Semiáridas e do Agreste. 

A interdisciplinaridade neste estudo, bem como nas EFA’s, atua como 

articuladora do processo de ensino e de aprendizagem na medida em que se produz 

como atitude (FAZENDA, 1979), como modo de pensar (MORIN, 2005), como 

pressuposto na organização curricular (JAPIASSU, 1976), como fundamento para as 

opções metodológicas do ensinar (GADOTTI, 2004), ou ainda como elemento 

orientador na formação dos profissionais da Educação e da Extensão Rural 

enquanto processo educativo. 

Há quase duas décadas, as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s começaram a 

implantar em suas unidades de ensino a Educação Profissional por meio do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, direcionado aos filhos/as de 

agricultores/as familiares e comunidades tradicionais, por meio da educação no/do 

campo contextualizada em regime de alternância. Hoje, somam-se 8 (oito) EFA’s 

ligadas à REFAISA, desenvolvendo um processo de ensino-aprendizagem na 

modalidade profissional. Estas experiências estão localizadas nos municípios de 

Alagoinhas, Monte Santo, Rio Real, Irará, Correntina, Brotas de Macaúbas e 

Sobradinho, estado da Bahia, e Japoatã (Ladeirinhas), estado de Sergipe, sendo 

esses lócus dessa pesquisa-ação.  
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A educação formal “tradicional” vive hoje um drama que parece não ter 

solução: muitas das vezes não conseguem ajudar na formação de cidadãos críticos, 

solidários e humanos. Há uma desestruturação na sociedade atual, onde já não faz 

sentido ser justo, honesto, solidário, onde a família já não é a base de tudo, onde o 

individualismo, a competição, o primeiro lugar é mais importante do que qualquer 

outra coisa. Isso tem inclusive apontado como desafio na implementação de políticas 

públicas na agricultura familiar, a exemplo da Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural - PNATER, na qual os profissionais lidam diariamente com 

as resistências das pessoas em se organizarem, para que de forma coletiva se 

construa efetivamente o desenvolvimento local e sustentável. 

Atualmente, resgatar os valores humanos das comunidades tradicionais e 

rurais pode ser a peça que está faltando no currículo da escola convencional, beber 

na tradição. Nesse sentido, as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, vêm sendo 

referência no diálogo constante com as múltiplas realidades do campo na construção 

de conhecimentos aplicáveis à vida. 

Inspirado nesse contexto emblemático, a Pedagogia da Alternância surgiu na 

década de 1930, devido a um pequeno grupo de franceses que não estava satisfeito 

com o sistema de educação proposto pelo país, percebendo que esta educação não 

atendia os anseios destes e a sua vivência no meio rural. No Brasil, a Pedagogia da 

Alternância começou em 1969 no estado do Espirito Santo (TEIXEIRA et al., 2008).  

As escolas que adotaram a Pedagogia da Alternância passaram a ser 

chamadas de Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s. Logo após a concretização desta 

experiência no estado do Espirito Santo, ocorreu uma rápida expansão das EFA’s, 

por vários estados brasileiros. Esse modelo de educação surge como uma 

possibilidade, através de uma educação voltada para o desenvolvimento local e 

sustentável, contribuindo para reduzir as saídas destes jovens do meio rural para o 

meio urbano, e ao mesmo tempo, proporcionar uma educação integral (GNOATTO 

et al., 2006).  

A composição dessa prática educativa tem como orientação principal despertar 

o interesse nos estudantes pelo local em que vivem, aperfeiçoando as técnicas 

usadas por sua família e também pela comunidade na qual o mesmo está inserido, 

buscando evitar a migração do campo para as áreas urbanas.  



22 

 

Através da Pedagogia da Alternância, enquanto método de ensino, os/as 

estudantes podem dispor de conhecimentos técnicos que devem ser trabalhados na 

escola de forma clara e objetiva, bem como vinculado ao conhecimento empírico 

vivido na comunidade. Essa proposta pedagógica possibilita aos sujeitos educandos 

a associação do conhecimento teórico ao prático, o empírico ao científico, e o 

técnico ao tradicional, por meio da contextualização dos processos formativos. 

O processo de ensino e aprendizagem nas EFA’s, se efetiva por meio da 

aplicação dos instrumentos pedagógicos da Pedagogia da Alternância, das 

disciplinas da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, da parte Diversificada e das 

Atividades Complementares e Interdisciplinares nos Cursos de Educação 

Profissional. Compreende-se que o processo de ensino fundamenta-se por uma 

pedagogia libertadora, preconizada por Paulo Freire, tendo a Pedagogia da 

Alternância como forma de estruturação e organização pedagógica, que articula a 

formação contínua de adolescentes e jovens do campo nos Tempos Escola - TE e 

Tempos Comunidade - TC. 

Ao longo de todo esse processo formativo, os/as estudantes retornam às 

comunidades e realizam atividades em suas propriedades de acordo com as práticas 

vivenciadas na escola. Os mesmos têm o dever de conduzir atividades no Tempo 

Comunidade - TC, juntamente com seus familiares, para discutirem problemáticas 

que são trabalhadas sobre temas relacionados ao meio em que vivem. As atividades 

desenvolvidas a partir desta prática são orientadas por um instrumento pedagógico 

adotado nas EFA’s denominado “Plano de Estudo”. A adoção desse instrumento 

possibilita a produção do “Caderno da Realidade” a partir dos registros das 

atividades desenvolvidas no Tempo Comunidade, através dos processos formativos 

desenvolvidos ao longo do ano escolar de cada estudante. Posteriormente, no 

Tempo Escola, ao longo do ano letivo, são feitas as socializações com os demais 

estudantes provenientes de outras comunidades rurais, gerando assim a “Colocação 

em Comum - CC”. (COLATTO, 2013). 

A partir do entrelaçamento das diversas áreas do conhecimento, que tem como 

ponto central o Plano de Estudo - PE feito nas comunidades dos estudantes, são 

estabelecidas relações que se reproduzem e produzem, tendo como base a relação 

global e local, rural e urbano, micro e macro, seca e chuva, homem e mulher, 
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conflitos de geração, paz e guerra, compreendendo um contexto social bem mais 

vasto. (FARIAS, 2009). 

Muitas ações desta natureza vêm sendo influenciadas significativamente no 

processo de educação contextualizada com o Semiárido e Agreste. O que se busca 

é uma escola construtora de conhecimentos que, na interação com as comunidades, 

ajudem a transformar a região. Uma escola intérprete da realidade local garante a 

preservação do meio ambiente, o respeito e a identidade das pessoas das 

comunidades, para um desenvolvimento local e sustentável. (BAPTISTA; CAMPOS, 

2012). 

A escola voltada para a realidade do estudante torna-se cúmplice do seu pleno 

desenvolvimento, levando-os a serem sujeitos autônomos, críticos, criativos e 

comprometidos com a democracia e justiça social. Conscientes para perceber como 

diferentes vozes, podem ser constituídas em meio às relações sociais e capacitadas 

para acolher e criticar seus significados, suas histórias e suas experiências. 

(CALIARI, 2002). 

Com esse modelo diferenciado de se fazer educação escolar, as EFA’s têm 

formado profissionais a partir do exercício da cidadania e da crítica, lhes 

possibilitando, outras percepções de mundo e de desenvolvimento local e 

sustentável, tendo como princípio a solidariedade, a sustentabilidade, a coletividade 

e a justiça social. Esse processo formativo tem possibilitado um olhar diferenciado 

de modo a instrumentalizar os/as jovens na atuação profissional e na vida, 

principalmente na implementação do Projeto de Vida no Campo e das políticas 

públicas em seus contextos. Em sua maioria, esses profissionais egressos das 

EFA’s, estão inseridos em suas comunidades, desenvolvendo múltiplas formas de 

geração de trabalho e renda. 

Essa pesquisa, estruturada por meio da construção acadêmica é resultado da 

demanda da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - 

REFAISA, que agrega doze estabelecimentos de ensino comunitários/conveniados, 

e funcionam através da Pedagogia da Alternância Integrativa há quase trinta anos 

nos estados da Bahia e Sergipe, situados nos municípios de Sobradinho, Antônio 

Gonçalves, Itiúba, Monte Santo, Ribeira do Pombal, Alagoinhas, Irará, Rio Real, 

Valente, Brotas de Macaúbas, Correntina no estado da Bahia, e Ladeirinhas 

(Japoatã) no estado de Sergipe. 
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A partir das ações de pesquisa-ação na REFAISA constatou-se nas EFA’s um 

conjunto de desafios no campo da atuação pedagógica, administrativa e de 

regularização escolar, que norteiam o plano funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino específicos do sistema EFA, que tem sua dimensão legal de base 

comunitária/conveniada, mas, também foram constatados desafios com relação ao 

financiamento público e no acesso as políticas educacionais de modo mais amplo. 

Com isso, o objetivo do presente trabalho, consiste em analisar e sistematizar 

as contribuições das EFA’s na Formação dos Jovens do Campo, por meio dos 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio, para atuação destes sujeitos nos processos de 

desenvolvimento local e sustentável em regiões do Semiárido e Agreste do Nordeste 

brasileiro. 

Para isso, tem-se como objetivos específicos: 

 Identificar a constituição e histórico (trajetória), as concepções, os fundamentos, 

os princípios e os pilares políticos, metodológicos e pedagógicos do movimento dos 

Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s; 

 Sistematizar a trajetória das Escolas Famílias Agrícolas ligadas a Rede das 

Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA com Educação 

Profissional no estado da Bahia e Sergipe; 

 Identificar espaços de atuação dos egressos das EFA’s com formação de 

Técnicos/as em Agropecuárias; 

 Apontar avanços e desafios da ação em rede no Sistema de Ensino EFA; 

 Elaborar Diretrizes Políticas e Pedagógicas da Educação Profissional 

Contextualizada em Alternância da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas 

do Semiárido - REFAISA. 

Assim, seguindo o percurso da pesquisa-ação, como produtos gerados ao 

longo dessa pesquisa, destacam-se a elaboração dessa dissertação; a produção de 

um artigo científico sobre Educação Profissional Contextualizada e Pedagogia da 

Alternância, submetido e já aceito para publicação na Revista de Educação Popular; 

e a sistematização de um Livro com as Diretrizes Políticas e Pedagógicas da 

Educação Profissional Contextualizada em Alternância da Rede das Escolas 

Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA.  
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Esta dissertação está dividida em sete partes. A primeira contém a introdução. 

Na segunda apresenta-se o percurso metodológico que estruturou e fundamentou 

essa pesquisa. A terceira volta-se para dentro dos lócus da pesquisa que são as 

Escolas Famílias Agrícolas e, traz, uma descrição dos marcos de constituição e 

histórico, concepção política, metodológica e pedagógica, estruturada com 

referencial teórico. A quarta parte traz a trajetória da Rede das Escolas Famílias 

Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA através da Pedagogia da Alternância 

Integrativa. Em seguida na quinta parte apresenta-se e discute o Plano de Formação 

(Currículo) das Escolas Famílias Agrícolas. A penúltima parte traz as múltiplas 

formas de atuação dos jovens do campo egressos das EFA’s. E por fim, sistematiza-

se os avanços e desafios das Escolas Famílias Agrícolas ligadas a rede REFAISA, 

encerrando com as considerações finais, seguidas das referências bibliográficas e o 

Livro sobre as Diretrizes Políticas e Pedagógicas da Educação Profissional 

Contextualizada em Alternância da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas 

do Semiárido - REFAISA em anexo a essa dissertação. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 

Considerando-se a identidade epistemológica, teórica e metodológica desta 

pesquisa e por se tratar de um processo de investigação de abordagem qualitativa, 

tendo como lócus as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, opta-se, nesse estudo, por 

uma fundamentação dialética. Assim, assume-se a pesquisa-ação como método de 

pesquisa e as metodologias participativas como ferramentas de diálogos e 

problematização das realidades. 

Conforme aponta Oliveira (2014), em estudos dessa natureza não se deve 

utilizar apenas um método, uma vez que a metodologia de pesquisa necessita 

analisar, de diferentes formas, os dados da realidade. Logo, é possível a utilização 

de mais de um método para se explicar uma determinada realidade, bem como a 

aplicação de vários instrumentos ou técnicas na operacionalização de uma 

pesquisa. Neste caso, utilizamos a pesquisa-ação e as metodologias participativas 

como métodos norteadores desse processo investigativo.  

Partindo da compreensão que a epistemologia é a teoria de construção do 

conhecimento, se faz necessário desenvolver estudos desta natureza, que se 

preocupam com as crenças, fé, modos de vidas e de organização existentes na 

humanidade, incluindo a verdade e tudo que se acredita, gerando nova ciência, 

avaliadas em sua validade cognitiva, ou descritas em suas trajetórias evolutivas, 

seus paradigmas estruturais ou suas relações com a sociedade e a história. 

Para Oliveira (2014), o termo epistemologia, é mais conhecido como sendo o 

“estudo crítico das ciências, tendo como principal objetivo determinar a origem lógica 

e a importância do conhecimento”. A epistemologia tem um lugar privilegiado por 

estar intrinsecamente ligada à produção de ciência. O posicionamento 

epistemológico, ou a predisposição de gerar conhecimentos, implica buscar na 

epistemologia, a objetividade do conhecimento científico, realizando estudos, 

observações, experimentos e análises através das teorias e conhecimentos já 

existentes em confronto com a realidade. 

Neste sentido, segundo Thiollent (2011) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa 

social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores 

e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
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modo cooperativo ou participativo. Nesse caso, a pesquisa-ação é vista como forma 

de engajamento sociopolítico a serviço da causa das classes populares. 

 

O método de pesquisa-ação consiste essencialmente em elucidar 
problemas sociais e técnicos, cientificamente relevantes, por 
intermédio de grupos em que se encontram reunidos pesquisadores, 
membros da situação-problema e outros atores e parceiros 
interessados na resolução dos problemas levantados ou, pelo 
menos, no avanço a ser dado para que sejam formuladas adequadas 
respostas sociais, educacionais, técnicas e/ou políticas. No processo 
de pesquisa-ação estão entrelaçados objetos de ação e de 
conhecimento. (THIOLLENT, 2011, p. 07). 

 

A concepção de pesquisa-ação empregada durante o desenvolvimento dessa 

pesquisa, pauta-se na pesquisa como decorrência de um processo que valoriza a 

construção cognitiva da experiência e do conhecimento, sustentada pela reflexão 

crítica colaborativa, tendo em vista a emancipação dos sujeitos e das organizações 

sociais. Pois, segundo Thiollent (1994); Kincheloe (1997); Zeichner (1998), a 

pesquisa ação é uma proposta metodológica que procura unir a pesquisa à ação, 

isto é, desenvolver o conhecimento e a reflexão constante sobre a experiência, 

tomando a teoria como parte indissociável da prática. 

Segundo Oliveira (2014) no processo de construção do conhecimento é preciso 

ter presente que, no milênio em que nos encontramos, o estudo da realidade 

cósmica deve ser feito através de um novo paradigma, o sistêmico. Ou seja, a visão 

fragmentada do cartesianismo cede lugar a uma visão mais ampla de múltiplas 

conexões, a partir das quais a visão de mundo deve ser analisada de forma integral, 

percebendo-se a realidade empírica dentro de um conjunto, no qual as partes estão 

intrinsicamente imbricadas no todo. Dessa forma, na construção do conhecimento, 

ter uma postura holística e sistêmica é de vital importância, uma vez que a vida é 

dinâmica e tudo se desenvolve dentro de um processo dialético. 

 Por meio da abordagem qualitativa, como sendo um processo de reflexão e 

análise da realidade, através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 

detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 

estruturação. “Esse processo implica em estudos segundo as literaturas pertinentes 

aos temas aqui elucidados, observações, aplicações de questionários, entrevistas e 

análises de dados e documentos, que está sendo apresentado de forma descritiva”. 

(OLIVEIRA, 2014). 
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No caso das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s verificou-se como importante 

conhecer o contexto histórico, metodológico e pedagógico, utilizando análise de 

documentos, seguindo-se de observações sistemáticas, realização de entrevistas e 

aplicação de questionários, resultando na realização de Seminários Temáticos de 

formação, estudos, problematizações e construções de novos referenciais para 

atuação escolar nos Cursos de Educação Profissional no âmbito da Rede das 

Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido REFAISA. Para isso, 

considerou-se que todos os fatos e fenômenos são significativos e relevantes nesta 

construção. 

A construção desse processo de pesquisa-ação foi resultado da demanda do 

grupo social, instituído através da REFAISA, por meio do envolvimento do 

pesquisador nesse lócus de pesquisa há mais de quinze anos, em que foram 

apontados desafios estruturantes das EFA’s, dentre eles: necessidade de 

atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos - PPP, elaboração do Plano de 

Curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio, atualização de Regimentos Internos e dos Estatutos Sociais das 

Associações Mantenedoras, elaboração do Plano de Estágio Supervisionado e 

unificação da Matriz Curricular. 

Neste contexto, a pesquisa se deu através da ação prática de reflexão, debates 

e atualização dos instrumentos acima citados e dos processos de formação, com o 

protagonismo dos monitores/as, professores/as, gestores/as, diretores/as das 

Associações Comunitárias Mantenedoras, estudantes e ex-estudantes (egressos) 

dos Cursos de Educação Profissional, bem como, parceiros e pesquisadores da 

Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância, tendo como amostra da 

pesquisa a participação de 40 (quarenta) pessoas, que atuam nas EFA’s, localizadas 

nos municípios de Sobradinho, Monte Santo, Irará, Alagoinhas, Brotas de Macaúbas, 

Correntina e Rio Real, estado da Bahia e Japoatã (Ladeirinhas), estado de Sergipe, 

e representações de instituições parceiras do movimento EFA. 

Aqui também foi possível apresentar, mesmo de forma tímida, dados 

quantitativos, conforme aponta Oliveira (2014), adotar a prática de combinar técnicas 

de análise quantitativa com técnicas de análise qualitativa, proporciona maior nível 

de credibilidade e validade aos resultados da pesquisa, evitando-se, assim, o 

reducionismo por uma só opção de análise. Ainda segundo a autora, fazer pesquisa 
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não é só acumular dados e quantificá-los, mas analisar causas e efeitos, 

contextualizando-os no tempo e no espaço, dentro de uma concepção sistêmica.  

Nas atividades da pesquisa-ação, a participação dos integrantes no processo é 

condição necessária para a mudança. A condição para essa modalidade de pesquisa 

é o mergulho nas práxis do grupo social em estudo, do qual se extraem as 

perspectivas latentes, o oculto, o não familiar que sustentam as práticas, e nela as 

mudanças serão negociadas e geridas no coletivo.  

 

De passagem, nota-se que a pesquisa-ação pode ser concebida 
como método, isto quer dizer um caminho ou um conjunto de 
procedimentos para interligar conhecimento e ação, ou extrair da 
ação novos conhecimentos. Do lado dos pesquisadores, trata-se de 
formular conceitos, buscar informações sobre situações; do lado dos 
atores, a questão remete à disposição a agir, a aprender, a 
transformar, a melhorar e etc. Além de uma simples coleta de dados, 
a pesquisa-ação requer um longo trabalho de grupos reunidos atores 
interessados e pesquisadores, educadores e outros profissionais 
qualificados em diferentes áreas. (THIOLLENT, 2011, p. 08). 

 

Nesse estudo, o grupo social foi formado na Rede das Escolas Famílias 

Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA, através das 8 (oito) Escolas Famílias 

Agrícolas - EFA’s pesquisadas, conforme destaque em vermelho no mapa abaixo 

(Figura 01). 

 

Figura 01: Mapa da Região Semiárida do Brasil, identificando as EFA’s Pesquisadas. 

 

 
Fonte: Dados do Pesquisador, 2017. 
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Não obstante, os propósitos da pesquisa-ação colaboram para um 

envolvimento efetivo do pesquisador, participantes, organizações educacionais e 

sociais para a transformação da realidade, tendo em vista a melhoria das condições 

de vida dos/as adolescentes e jovens do campo e das famílias agricultoras do 

Semiárido e do Agreste brasileiro. 

Sendo necessário o uso contínuo de metodologias participativas, como 

estratégia metodológica para participação e produção de novos conhecimentos, 

conforme Pereira (2001); Chambers e Guijt (1995), citado em Marinho e Freitas 

(2015, p. 18), 
 

Ao longo das duas últimas décadas, as ações de intervenção 
participativa orientadas pelas Metodologias Participativas são 
reconhecidas enquanto instrumento metodológico que possa mediar, 
orientar a intervenção baseada em seus princípios éticos, reconhecer 
valores e elementos culturais (PEREIRA, 2001). Além disso, 
Chambers e Guijt (1995) destacam que as metodologias 
participativas possibilitam o levantamento de informações 
qualificadas em processos de mediação social, pois surgem 
questionamentos a respeito da banalização destes métodos, bem 
como os princípios e objetivos que orientam as equipes que “fazem 
uso” dessas propostas de intervenção social no campo. 

 
A utilização efetiva das metodologias participativas contribui fortemente para a 

perspectiva de construção do conhecimento participativo no campo, pertinentes a 

concepção de educação contextualizada em alternância, princípio fundante das 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s. Com as metodologias participativas se juntam 

vários métodos (aqueles participativos), usando diversos instrumentos específicos, e 

constitui-se num convite à ação e ao aprendizado conjunto, possibilitando maior 

acesso ao poder decisório (empoderamento das pessoas envolvidas e da 

organização). (KUMMER, 2007). 

As metodologias participativas são entendidas como um processo contínuo e 

democrático, caracterizado por não ser estático. É uma base para o trabalho com 

enfoque participativo que precisa ser adaptada, a cada instante, de acordo com cada 

grupo alvo e sua realidade. Não adianta tentar unificá-la em cada momento de uma 

forma igual, usando as mesmas ferramentas, na mesma sequência e no mesmo 

ritmo temporal. Trata-se da articulação de um conjunto de métodos e técnicas 

escolhidas ao longo do processo de acordo com as situações que se apresentam. 

 

A pesquisa-ação, definida como método (ou como estratégia de 
pesquisa), contém diversos métodos ou técnicas particulares em 
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cada fase ou operação do processo de investigação. Assim, há 
técnicas para coletar e interpretar dados, resolver problemas, 
organizar ações etc. Os pesquisadores recorrem a métodos e 
técnicas de grupos para lidar com a dimensão coletiva e interativa da 
investigação e também técnicas de registro, de processamento e de 
exposição de resultados. Em certos casos os convencionais 
questionários e as técnicas de entrevista individual são utilizados 
como meios de informação complementar. Também a documentação 
disponível é levantada. Técnicas: diagnósticos de situação, resolução 
de problemas, mapeamento de representações etc. Na parte 
“informativa” da investigação, técnicas didáticas e técnicas de 
divulgação ou de comunicação, inclusive audiovisual, também fazem 
parte dos recursos mobilizados para o desenvolvimento da pesquisa-
ação. (THIOLLENT, 2011, p. 32-33). 

 
Partindo desta premissa, a pesquisa-ação e as metodologias participativas 

enquanto métodos de pesquisa, proporcionam novas formas de se relacionar com as 

informações, novos modos de gerar e/ou produzirem conhecimentos numa 

perspectiva de trazer melhorias e soluções viáveis para toda a coletividade. Pois, o 

conhecimento não é somente para informar, mas, principalmente, para 

conscientização do grupo, tendo em vista que neste tipo de pesquisa os sujeitos 

também são construtores de conhecimentos, ou seja, constituem-se sujeitos ativos e 

autônomos no processo de produção do saber social e científico.  

 

Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo 
no equacionamento dos problemas encontrados, no 
acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em 
função dos problemas. Esse tipo de pesquisa exige uma estrutura de 
relação entre pesquisadores e pessoas da situação investigada que 
seja de tipo participativo. Os problemas de aceitação dos 
pesquisadores no meio pesquisado têm que ser resolvidos no 
decurso da pesquisa. A participação dos pesquisadores é explicativa 
dentro da situação de investigação, com os cuidados necessários 
para que haja reciprocidade por parte das pessoas e grupos 
implicados nesta situação. Além disso, a participação dos 
pesquisadores não deve chegar a substituir a atividade própria dos 
grupos e suas iniciativas. A ideia de pesquisa-ação encontra um 
contexto favorável quando os pesquisadores não querem limitar suas 
investigações aos aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria 
das pesquisas convencionais. Querem pesquisa nas quais as 
pessoas implicadas tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de 
simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados, 
e necessário definir com precisão, de lado, qual é a ação, quais são 
os seus agentes. (THIOLLENT, 2011, p. 22). 

 

Pela compreensão de que a pesquisa-ação busca desenvolver técnicas e 

conhecimentos necessários ao fortalecimento das atividades já desenvolvidas pelas 
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Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, utilizando dados advindos das próprias 

organizações, valorizando o saber e a prática diária dos/as educadores/as, 

monitores/as, gestores/as, estudantes e ex-estudantes (egressos), aliados aos 

conhecimentos teóricos e experiências adquiridas pelo pesquisador, contribuindo 

com um novo saber que aponta propostas de possibilidades dos desafios ora 

diagnosticados no decorrer dessa pesquisa. 

O percurso metodológico teve como foco também a necessidade de 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-ló mais 

explícito ou a construir hipóteses. Pode-se afirmar que esta pesquisa tem como 

norte principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 

planejamento foi, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

A pesquisa-ação e as metodologias participativas possibilitaram uma melhor 

aproximação do pesquisador, sujeitos envolvidos nos grupos sociais e com o objeto 

de estudo junto às Escolas Famílias Agrícolas que desenvolvem Educação 

Profissional Contextualizada através da Pedagogia da Alternância na REFAISA. 

Assim, ao longo do processo de pesquisa, resultado das ações envolvendo os 

grupos sociais e suas organizações, também lócus dessa investigação, foram 

realizadas um conjunto de atividades formativas, pedagógicas e técnicas, relevantes 

na sistematização dos dados apresentados. Com isso, durante a pesquisa-ação por 

meio do percurso investigativo foram realizadas as seguintes atividades, 

sistematizadas no fluxograma abaixo (Figura 02): 

 

Figura 02: Itinerários da Pesquisa-Ação percorridos nesse estudo. 
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Fonte: Dados do Pesquisador, 2018. 
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Dentre essas ações sistematizadas nesse fluxograma, destaca-se, a Formação 

Inicial de Monitores/as da REFAISA em 2016, que aconteceu de forma modulada, 

com os/as monitores/as e educadores/as recém contratados nas doze Escolas 

Famílias Agrícolas – EFA’s, ligadas à REFAISA, participaram de quatro módulos de 

preparação e aprimoramento para atuação nesses estabelecimentos de ensino, 

tendo os seguintes temas: I – Relação Monitor/a e a Associação; Processo de 

Ensino Aprendizagem; Associação com Gestora da EFA; II – Disciplinaridade, 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no contexto da 

educação do campo; Psicologia da adolescência e da juventude do campo; III – 

Correntes Pedagógicas; Monitor/a e o Projeto Profissional do Jovem - PPJ; Projeto 

de Pesquisa e Experimentação Pedagógica - PPEP; Monitor e as Relações 

Humanas; IV -  Monitor/a e as parcerias na formação; Desenvolvimento Local 

Sustentável; e Educação Contextualizada ao Semiárido e ao Agreste. 

Participação em Reuniões da Equipe Pedagógica Regional - EPR em 2016 a 

2018, sendo realizadas a cada dois ou três meses, composta por uma ou duas 

representações de cada EFA, que se reúnem na cidade de Feira de Santana - BA, 

sede da REFAISA, para discutirem questões relacionadas às escolas, às 

associações e à rede. Ao longo dessa pesquisa foram intensos os debates e 

encaminhamentos sobre a Educação Profissional em Alternância, organização de 

documentação escolar, atualização das ferramentas que direcionam os processos 

formativos, tais como: Projeto Político Pedagógico - PPP, Plano de Curso - PC, 

Regimento Interno - RI, Programa de Disciplinas - PD, Plano de Formação Escolar -

PFC, Estatutos das Associações Mantenedoras adequados ao novo marco 

regulatório da sociedade civil, Plano de Formação dos Docentes - PFD, dentre 

outros. As reflexões que essa pesquisa-ação promoveu junto à REFAISA possibilitou 

uma reflexão interna no âmbito da rede e suas escolas sobre esses instrumentos 

escolares. As EFA’s da REFAISA, ofertam cursos de educação profissional há mais 

de quinze anos (2002 a 2018), tendo constatado durante o processo de pesquisa, a 

necessidade de se fazer uma atualização dos documentos que norteiam o processo 

de funcionamento e formação escolar. 

Assessoria e observação na Jornada Pedagógica da REFAISA em 2017, que 

aconteceu no período de 08 a 11 de fevereiro de 2017, na cidade de Cicero Dantas - 

BA, sede da Associação Regional de Convivência Apropriada ao Semiárido – 
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ARCAS. Nesta atividade, coube ao pesquisador, assessorar os momentos de 

formação e estudo sobre educação profissional contextualizada, gerando 

referenciais das práticas pedagógicas, metodológicas e técnicas dos cursos 

ofertados pelas EFA’s, sendo essas sistematizadas nessa dissertação, no artigo 

científico e no Livro que será produzido.  

Assessoria na Jornada Pedagógica da EFA de Sobradinho em 2017 e 2018, 

momento de experimentar uma profunda atualização do Projeto Político Pedagógico 

- PPP e do Plano de Curso de Educação Profissional em Alternância - PC. Nesta, 

após essa sistematização, constata-se ter se constituído como atividade primordial 

para que todas as Escolas Famílias Agrícolas da REFAISA iniciassem o processo de 

atualização do PPP e do PC. Vale destacar que essa construção já tinha sido 

iniciada na Jornada Pedagógica da rede e nas Reuniões da Equipe Pedagógica 

Regional. 

Realização de Visita nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s da REFAISA que 

atuam nos Cursos de Educação Profissional. Assim, as oito Escolas Famílias 

Agrícolas - EFA’s, lócus desse estudo (Monte Santo, Sobradinho, Correntina, Brotas 

de Macaúbas, Rio Real, Alagoinhas, Irará e Ladeirinhas), foram visitadas pelo 

pesquisador no período de 2016 a 2018. Durante esse período, através da 

realização das atividades de assessoria junto à REFAISA, durante as visitas às 

escolas e foi possível coletar informações quali-quantitativas que posteriormente 

contribuíram para a construção deste trabalho acadêmico.  

Participação na Formação Modulada sobre Educação do Campo da Secretaria 

Estadual de Educação da Bahia, enquanto integrante da REFAISA e da EFA de 

Sobradinho, foi possível participar de dois módulos de Formação dos Gestores das 

Escolas do Campo, pela Secretaria Estadual de Educação - SEC/BA, sendo o 

primeiro no período de 18 a 22 de julho de 2016 e o segundo de 10 a 14 de julho de 

2017. Aqui foi possível fazer explanações sobre a concepção política, pedagógica e 

metodológica das EFA’s e da Pedagogia da Alternância, para os demais gestores 

das escolas do campo, totalizando mais de 200 participantes, bem como, se  

dialogar com referências teóricas através do processo de formação ofertada pela 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

Realização do Encontro Técnico e Pedagógico da REFAISA em 2017, que 

aconteceu nos dias 07 e 08 de setembro, na EFA de Sobradinho, representantes 
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das doze EFA’s ligadas à REFAISA, que ofertam o Ensino Fundamental II e a 

Educação Profissional em Alternância, estiveram reunidos para discutir as questões 

técnicas e pedagógicas da atuação em rede. A atividade gerou demandas e 

encaminhamentos que foram, conforme solicitação dos presentes, aprofundadas 

pelo pesquisador nesse estudo. Isso permitirá que, em curto espaço de tempo, após 

sistematizadas, essas informações devem serem encaminhadas para subsidiar a 

atuação das EFA’s. 

Observação durante o V Congresso Nacional e XII Assembleia da União 

Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - UNEFAB em 2017, entre os dias 

18 a 21 de setembro, aconteceu em Belo Horizonte-BH o congresso e assembleia 

da UNEFAB, no qual reuniram-se  as EFA’s filiadas de todo Brasil. Neste evento foi 

possível sistematizar os marcos históricos da EFA’s e da pedagogia da alternância, 

bem como compartilhar e vivenciar novos apontamentos sobre a permanência das 

EFA’s na conjuntura política, econômica e social do Brasil e dos estados federados. 

Realização de Seminário com Grupo Social da Pesquisa, através Formação 

Continuada sobre Educação Profissional e Pedagogia da Alternância na REFAISA, 

que aconteceu no período de 18 a 21 de outubro de 2017, na EFA de Sobradinho. 

Esse evento contou com a participação de dois representantes de cada EFA, sendo 

esses de Monte Santo, Sobradinho, Correntina, Itiúba, Brotas de Macaúbas, Rio 

Real, Alagoinhas, Irará e Valente, que participaram do encontro de formação 

continuada, ação feita anualmente pela REFAISA que aborda temas específicos das 

escolas e de suas equipes. Nesse, portanto, todo foco das discussões e 

encaminhamentos, foram voltados para a Educação Profissional em Alternância, 

tema inclusive desse estudo, que desencadearam em conhecimentos apresentados 

nessa sistematização.  

Apresentação dos dados preliminares da pesquisa na Jornada Pedagógica da 

REFAISA em 2018, na EFA de Correntina, nos dias 01 a 03 de fevereiro. Esta 

atividade contou com a presença de todas as escolas da rede e possibilitou a 

socialização, debate e validação dessa sistematização acadêmica (dissertação), 

pelos sujeitos diretamente envolvidos nessa construção. 

No mês de fevereiro de 2018, a construção parcial desse trabalho foi 

apresentada na banca de qualificação, com um conjunto de informações, sobretudo, 

referente ao referencial teórico e metodológico, bem como os dados preliminares, 
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sendo acrescidas após essa etapa relevantes contribuições para o processo de 

continuação da pesquisa e de sistematização acadêmica, resultando após o 

processo de orientação nessa dissertação. 

Por fim, essa pesquisa se apresenta como pesquisa-ação através do processo 

de reafirmação das EFA’s enquanto produtora de conhecimentos e do protagonismo 

dos sujeitos envolvidos diretamente na Rede das Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semiárido - REFAISA ao longo dessa construção cientifica, partindo 

de problemas sociais e concretos de natureza pedagógica e administrativa, foi 

possível intervir diretamente em algumas problemáticas levantadas a fim de 

transformá-las. Dentre algumas das transformações possíveis destaca-se a 

atualização e construção do Projeto Político Pedagógico - PPJ, do Plano de Curso 

de Educação Profissional Contextualizada em Alternância, do Estatuto Social e do 

Regimento Interno nas atividades coletivas de formação. 
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3 HISTÓRICO DOS CENTROS FAMILIARES DE FORMAÇÃO POR 
ALTERNÂNCIA - CEFFA’S DA FRANÇA E ITÁLIA ATÉ O BRASIL: 
CONCEPÇÕES POLÍTICAS, PEDAGÓGICAS E METODOLÓGICAS 
 
 

Conseguir algo com êxito não se faz por decreto. 
É algo que espera, se constrói. 

Alain Bentolila. 
 

Nosso método é uma forma de pensamento, 
Uma maneira de encarar a realidade, 

de abordar as ciências do que se vive, 
de estimar aquele que aprende de forma diferente enquanto aluno e, 

ao mesmo tempo, de considerar o meio profissional, 
técnico, humano, como suporte dos programas de formação. 

André Duffaure  

 
 

Os Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s surgiram na 

década de 1930 não por acaso, nem tampouco dependeram de alguma decisão dos 

poderes públicos. A Europa, naquela época (1920-1939), sofria uma transformação 

importante, principalmente na agricultura que iniciava o processo de mecanização. 

Os mercados da carne, do leite, do trigo, passavam por uma grave crise e os 

agricultores tomavam consciência desta situação e sentiam que precisavam se 

organizar, porém, infelizmente poucos assim pensavam. (UNEFAB, 2017). 

 

A França vivia nesta época, ou seja, nos anos 30, período entre as 
duas grandes guerras, uma situação bastante difícil, na qual o 
desafio básico era a reconstrução social e econômica da sociedade. 
Com uma realidade agrária marcada pela permanência de grande 
número de pequenas propriedades, tendo por base a produção 
familiar, os agricultores viviam naquele contexto uma situação de 
total abandono: de um lado, um Estado desinteressado pelos 
problemas do homem do campo e da sua educação, voltado apenas 
para o ensino urbano; e, de outro, uma Igreja que, apesar de 
preocupada com a situação dos camponeses, não tinha nenhuma 
proposta quanto à educação no meio rural. Assim, os filhos daqueles 
agricultores tinham que optar por continuar os estudos e sair do meio 
rural para o meio urbano, distanciando-se assim da família, ou 
permanecer junto à família na atividade agrícola, interrompendo o 
processo escolar. As famílias, todavia, necessitavam da presença e 
do trabalho dos seus filhos e tinham também dificuldade em mante -
lós nas cidades. É esta realidade que estava posta aos pais 
agricultores, aos sindicatos, às cooperativas e à Igreja. (SILVA, 2012, 
p. 35). 
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Segundo Ribeiro (2008) o surgimento na década de 1930, na Vila de Lot-et-

Garone, região sudoeste da França, por iniciativa de um grupo de agricultores que 

buscava educação para seus filhos e melhorias produtivas para suas propriedades 

familiares, com o auxílio do pároco da aldeia está na origem da criação da primeira 

Maison Familliale Rurale - MFR. (Chartier, 1986; Silva, 2003; Estevam, 2003; 

Nosella, 1977; Pessotti, 1978). 

Conforme De Burghgrave (2003, p. 16), 

 

“[...] O êxodo já era realidade e os jovens não encontravam 
nenhuma perspectiva de permanência digna no campo, não 
dispondo inclusive de nenhuma escola ou formação adaptada a sua 
situação familiar e profissional. Insatisfeitos com esta situação, um 
pequeno grupo de agricultores, com a ajuda do padre local, 
encontrou uma alternativa educacional que motivasse os jovens a 
permanecer no meio, oferecendo-lhes a oportunidade de se 
preparar melhor para o exercício de sua profissão na propriedade 
familiar, sem negligenciar, todavia, os outros aspectos da vida”. 

 

Numa pequena aldeia do interior da França, iria nascer uma experiência 

educacional que conheceria um desenvolvimento notório. O presidente do Sindicato 

Rural, não se conformava com a falta de vontade do seu filho em continuar os 

estudos depois de terminar o primário. Foi conversar com o vigário da paróquia, 

grande incentivador dos movimentos sociais, e, quando este indicava possíveis 

soluções, tanto no ensino público como no particular, ele as refutava uma por uma. 

Nenhuma delas contemplava o desejo do pai e do filho, porque todas implicavam no 

afastamento do menino do meio rural e não levavam em conta a sua realidade e o 

sonho de ajudar o pai na roça. (UNEFAB, 2017), conforme ressalta Nosella (2012): 

 

A história das Escolas Famílias é antes de tudo a história de uma 
ideia, ou melhor, a história de uma convicção que permanece viva 
ainda hoje, contra tudo e contra todos. Foi a convicção de um 
homem, filho de camponês, que por toda a sua vida se comprometeu 
diretamente com o meio rural, vivendo no meio do povo do interior 
francês, compartilhando a mesma vida, carregando o mesmo 
passado de injustiças, sofrendo as mesmas pressões. Foi a ideia de 
uma escola realmente para o meio rural e do meio rural; uma escola 
que rompesse radicalmente com o modelo urbano, não nascida de 
um estudo teórico, nem de uma tese pedagógica, nem de um 
levantamento sociológico.  (NOSELLA, 2012, p. 45). 
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O Padre Granereau, nascido em 1885, na França, preocupou-se desde sua 

juventude com o desinteresse, por parte do Estado e da Igreja, frente ao problema 

do “homem do campo”, com isso a reação do religioso, então, foi de se oferecer 

para cuidar pessoalmente do prosseguimento dos estudos do jovem, impondo, 

portanto, algumas condições entre as quais, encontrar alguns colegas, que os pais 

viessem ajudar na manutenção e no material necessário, e que tomassem sua parte 

na responsabilidade da empreitada. (UNEFAB, 2017). 

Esta última exigência seria levada ao pé da letra e se tornaria um dos 

princípios básicos da experiência. Em setembro de 1935, acontece uma reunião na 

casa paroquial, onde, além do padre, estavam presentes alguns agricultores. Foi a 

partir desta reunião que foram estabelecidos os princípios que norteariam a primeira 

experiência educacional em alternância voltada exclusivamente para filhos de 

pequenos agricultores. Para dar cobertura legal, pensou-se no que diz respeito à 

parte teórica, em uma inscrição dos estudantes no curso por correspondência, 

autorizado por uma lei que dava aos pais o direito de formar seus filhos na própria 

roça. O padre iria cuidar da orientação teórica dos estudantes, agrupados durante 

uma semana na própria casa paroquial. (UNEFAB, 2017). 

Os agricultores articularam um itinerário de formação para os jovens, de 

maneira que eles permaneciam uma semana na casa paroquial, aprendendo 

conteúdos formais, éticos e religiosos com o pároco, e três semanas na propriedade 

familiar, aprendendo com a família sobre as atividades da agricultura e da 

participação comunitária (UNEFAB, 2017). 

Conforme Silva (2012) tal experiência não pode ser encarada como fruto do 

acaso uma vez que: 

 

A reflexão de seus promotores sobre as necessidades e a 
especificidade da formação dos jovens agricultores foi resultado de 
longa caminhada, cujas raízes remontam ao início do século. A 
iniciativa que reuniu os primeiros responsáveis das MFR’s nasceu 
sobre o terreno do catolicismo social. Na sua origem, existia um 
movimento cristão, do fim do século XIX, denominado movimento do 
Sillon, cujo princípio era a defesa da democracia como condição do 
processo social. Esse movimento inspirou um sindicalismo agrícola 
estimulante da solidariedade e da ação comunitária em todos os 
níveis da vida profissional, social e cultural. Sob esses princípios foi 
que, posteriormente, ocorreu a criação e o desenvolvimento do 
movimento da Juventude Agrícola Cristã (JAC), que marcou 
fortemente o sindicalismo agrícola na França. É essa cultura 
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comunitária que explica, segundo Chartier (1986), o engajamento 
militante das famílias dos agricultores e a rápida difusão das MFR’s 
pelas redes herdeiras do movimento Sillon. A Secretaria Central de 
Iniciativa Rural (SCIR), que prolongou o discurso do Sillon e 
desempenhou papel extremamente ativo no processo de criação das 
MFR’s, propunha ciclos de estudo, grupos de reflexão e semanas 
rurais como estratégia de formação permanente, visando, assim, 
complementar a formação inicial dos agricultores desenvolvida a 
partir das experiências. Os grupos de reflexão que tiveram suas 
raízes no movimento do Sillon, depois naquele do SCIR e da JAC, 
marcaram presença em numerosas regiões da França. (SILVA, 2012, 
p. 37). 

 

Assim, surgiu a Pedagogia da Alternância, sendo uma metodologia educativa 

desenvolvida pelos próprios agricultores familiares, para educação de seus filhos na 

própria localidade de suas residências e tendo como base formativa o próprio 

conhecimento das famílias envolvidas. Nesse contexto, antes do termo alternância, 

conforme Nosella (2012), utilizava-se o termo rodízio, conforme descrição abaixo, 

 

O padre logo organizou os jovens em pequenos grupos de forma a 
atingir, em rodízio, um bom número da juventude de sua paróquia. A 
escola em alternância tinha nascido e esta fórmula foi chamada, por 
muito tempo, a “fórmula de Lauzun”, por ter sido em Lauzun a 

primeira Escola-Família, suficientemente estruturada, após outra 
experiência, ainda por demais informe, de Sérignac-Péboudou. 
Portanto, desde o começo, praticamente, nasceu a ideia de 
alternância: uma semana por mês na escola da casa do padre, os 

outros dias na escola da vida. Não havia outro professor senão o 
padre. Os cursos não correspondiam a nenhum currículo pré-
formulado: era o material, que chegava na casa do padre por 
correspondência, dos cursos de agricultura elaborados por um 
instituto católico. A única tarefa do padre era auxiliar os jovens a 
seguir esses cursos. O conteúdo era totalmente técnico-agrícola. A 
parte de formação geral nada mais era que uma reflexão informal 
entre os jovens e o sacerdote. Nesta reflexão, obviamente, entrava 
muito assunto religioso de formação humana e cultural sobre a vida 
do campo, sobre os valores do campo, etc. Também a ideia de 
internato começou desde a primeira experiência: isto é, os jovens 

não voltavam para casa todo dia e sim pernoitavam na casa do 
sacerdote. (NOSELLA, 2012, p. 47). 

        

Tornaria assim, o padre, primeiro monitor da Maison Familliale Rurale - MFR, e 

os pais acompanhariam seus filhos nas três semanas seguintes que estes 

passariam em casa. Os pais se comprometiam em deixar tempo suficiente para que 

seus filhos desenvolvessem as atividades escolares. (UNEFAB, 2017). 

Segundo Nosella (2012), o sacerdote procurou um apoio junto ao governo, o 

que não foi difícil não existindo uma legislação educacional rígida e sendo o ensino 
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médio ainda um luxo. Por isso, do ponto de vista burocrático, não houve dificuldade; 

pelo contrário, a experiência educacional incipiente colaborou com o governo na 

elaboração de uma lei de aprendizagem para os jovens do meio agrícola. 

Sabendo-se que a formação técnica não era suficiente, os agricultores 

decidiram investir na formação geral, necessária para formar a personalidade, como 

também a formação humana e espiritual, pois somente o êxito material não seria 

suficiente. Uma conversa entre um pai de família, com o vigário da sua paróquia a 

respeito da formação de seu filho e uma primeira reunião de três pais e de futuros 

estudantes foram os acontecimentos decisivos para o surgimento dos Centros 

Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s da França para o mundo, 

conforme reforçado no depoimento abaixo:  

 

As origens do movimento na França onde começou a experiência na 
década de 30 do século passado, desde o início os agricultores 
deixaram bem claro que para eles não se tratava unicamente de dar 
uma formação técnica para seus filhos, eles sempre exigiram que a 
formação técnica fosse junto com a formação humana, uma 
educação geral mais aberta, ou seja, não queriam formar que seus 
filhos fossem bons técnicos somente, mas também que seus filhos 
fossem gente, gente no meio do mundo, gente cidadãos, 
participantes da sociedade e participantes promotores do 
desenvolvimento geral. Isso é uma particularidade muito grande que 
a gente deve agradecer aos pioneiros desse movimento, souberam 
definir desde o início o que eles queriam na visão deles de ser 
agricultor nestes tempos, você ser agricultor não é só trabalhar na 
enxada, não é só saber inseminação artificial, não é só saber 
enxertia de plantas, é muito mais que isso, ser agricultor hoje em dia, 
o/a agricultor/a familiar é ocupar responsabilidades no meio 
associativo, no desenvolvimento de uma região, isso é o princípio 
fundamental que as Escolas Famílias Agrícolas tem e que é 
realmente resultante da visão dos primeiros pioneiros daquele tempo. 
(Thierry De Burghgrave, Estudioso e Divulgador da Pedagogia da 
Alternância no Brasil, Assessor Pedagógico da REFAISA, 2018). 

 
Seus atores não imaginavam que, oitenta anos mais tarde, centenas de 

CEFFA’s seriam fundadas no mundo inteiro, inspirando-se nos mesmos objetivos 

criados por eles. (UNEFAB, 2017). 

A Pedagogia da Alternância é uma alternativa metodológica de formação 

profissional agropecuária para adolescentes e jovens, inicialmente do sexo 

masculino, filhos de camponeses que perderam o interesse pelo ensino regular 

porque este se distanciava totalmente da vida e do trabalho camponês. (RIBEIRO, 

2008). 
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É a alternância que permitiu desenvolver um método pedagógico, 
tornando assim possível o engajamento dos pais e dos mestres de 
estágio na formação dos jovens; mas é porque existe uma 
associação, na qual eles podem se engajar inteiramente, que eles 
podem participar efetivamente da gestão da Maison Familiale e 
interagir com os outros sobre a educação de seus filhos. 
(CHARTIER, 1986, p. 217-218).  

 

Pela alternância entre a teoria e a prática, as Maisons Familiales Rurales 

auxiliam o/a jovem agricultor/a se adaptar as necessidades de sua terra e não de 

uma terra abstrata. Os pais aproveitam deste ensino que eles mesmos têm de 

completar no processo formativo. A alternância entre a teoria e a prática não fornece 

ao jovem o ensino somente dos livros, mas sobretudo, ela lhe abre um grande 

laboratório, o único onde a consciência é associação à ação, o livro aberto da 

natureza. (CHARTIER, 1986). 

No decorrer destes oitenta e três anos (1935 a 2018) à nível internacional, 

houve o aprimoramento desta experiência pioneira, sua melhoria e desenvolvimento; 

entretanto, mantiveram-se os princípios básicos destes dois acontecimentos. Entre 

eles, a responsabilidade e a condução da experiência pelas famílias, através de 

associações próprias, e a adaptação da pedagogia ao meio rural, como forma de dar 

ao indivíduo uma formação integral e, com isto, ajudar no desenvolvimento do seu 

meio. 

Segundo Nosella (1977) a primeira experiência foi na França, logo 

após o término da Segunda Guerra Mundial, onde o modelo da pedagogia da 

alternância foi visto como uma alternativa democrática e viável para ajudar na 

reconstrução sociopolítica das comunidades no Pós-Guerra. 

Conforme aponta Ribeiro (2008), 

 

Em 1942, durante a ocupação alemã, na 2ª Guerra Mundial, 
organizou-se a Union Nacionale de las Maisons Familiales Rurales - 
UNMFRs, na França, que se institucionalizou como movimento para 
coordenar as MFR’s, influenciando para que estas se tornassem 
organizações cooperativas com bases locais e assumissem sua 
responsabilidade no funcionamento dos centros de formação. A partir 
de 1945, ocorre um processo de expansão das MFR’s pela Europa, 
África e Oceania, dando origem a uma associação internacional 
congregando as MFRs - AIMFR (Chartier et al., 1997) América e Ásia 
(ESTEVAM, 2003).   
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Segundo Nosella (2012), o segundo período viu uma expansão relativamente 

grande dessas Maisons Familiales (anos 1944/45). Este período, na França, era 

caracterizado por uma grande reflexão dos franceses sobre si mesmos, seus 

destinos, suas possibilidades, a partir do desastre da ocupação alemã. Este novo 

tipo de reflexão encontrou correspondência com a iniciativa das Escolas-Famílias 

por se tratar justamente de uma experiência e com possibilidades nacionais 

democráticas. Houve também, neste mesmo período, um movimento de 

redescoberta dos valores do campo e da vida rural, assim,  

 
no fim dos anos 50 foi manifestada a ideia de criação das MFR’s fora 
da fronteira francesa. Isso ocorre exatamente em 1958, quando um 
grupo de italianos, representantes de organismos profissionais, em 
viagem pela França, conheceu as Maisons Familiales. Esse encontro 
marcou o início de trocas frutíferas e, em 1959, teve origem uma 
primeira Maison Familiale em Verona. Essa iniciativa foi seguida de 
muitas outras regiões na Itália. (SILVA, 2012, p. 46). 

 

         Segundo Nosella (2012) a primeira relação de caráter internacional das 

escolas em alternância francesas se estabeleceu com a Itália, onde a Maisons 

Familiale passou a se chamar Scuola della Famiglia Rurale, abreviando, scuola-

famiglia. As primeiras “Escolas-Família” italianas nasceram em Soligo (Treviso) em 

1961/62 e em Ripes (Anconal) em 1963/64. Os pressupostos da expansão italiana 

devem ser procurados no contexto sócio-econômico-político do após-guerra uma vez 

que: 

 
Nas eleições de 18 de abril de 1948, os partidos democráticos 
tiveram a maioria. O momento parecia favorável para uma 
reconstrução da sociedade italiana na paz. Havia, no povo, a 
confiança e a esperança de que cada cidadão poderia efetivamente 
exercer seu direito à vida pública. A realidade do dia a dia, porém, 
revelava que faltavam empregos, infraestruturas e, sobretudo, que a 
vida política e de participação ainda era um fato de cúpula. 
(NOSELLA, 2012, p. 56 e 57). 

 

Na ocasião se deu em 1954, com o pedido feito por algumas 
lideranças de Castelfranco (Treviso) de abrir uma experiência 
educacional nova, apoiada no Instituto Profissional para a Agricultura 
de Brusegaba (Padova). A nova experiência seria financiada metade 
pelo Ministério da Educação e metade pela Prefeitura local. Essa 
experiência acabou se tornando, fundamentalmente, uma 
Cooperativa, onde, porém, a parte formativa (reuniões, discussões 
etc.) tinha um peso preponderante. Faltava, entretanto, em termos de 
formação, um instrumento adequado e bem estruturado. Nesta altura 
(1960), dois líderes políticos, Sartor e Brunello, na contínua busca de 
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fórmulas novas, vão à França e acabam conhecendo a experiência 
das Maisons Familiales. A ideia parece interessante e daí em diante 
as Escolas-Famílias foram aumentando de número. (NOSELLA, 
2012, p. 57). 

 

Ainda segundo Nosella (2012), em termos de metodologia, adaptaram ao 

ambiente italiano a metodologia francesa. O relacionamento com os poderes 

públicos era grande, portanto, certas facilitações burocráticas e financeiras eram 

maiores. Os docentes italianos, porém, muitos deles sendo funcionários do Estado, 

eram menos motivados do que os docentes franceses. Foi uma Experiência que 

encontrou apoio na Igreja, mas nasceu diretamente pela ação de homens políticos: o 

inverso do que aconteceu na França. 

 

A Experiência Francesa destaca-se por ser a iniciadora; a Italiana por 
ser uma iniciativa dos políticos que, de certa forma, apoiaram a vinda 
das EFA’s para o Brasil; a Africana por ser a experiência que mais se 
distanciou da formula francesa, embora respeitando o princípio 
fundamental de alternância. Existem, ainda, EFA’s na Espanha cuja 
experiência, dentro da exigência desse trabalho, não será descrita. É 
suficiente lembrar que a situação espanhola se caracterizava pela 
falta total de ensino especificamente agrícola. (NOSELLA, 2012, p. 
58). 

 

Logo em seguida, na década de 1960, expande-se para a África, inicialmente 

no Senegal, em uma realidade marcada pelo patriarcalismo, pela ausência de 

educação básica e técnicas agropecuárias muito incipientes se comparadas à 

realidade europeia. No final da década de 1960, a pedagogia da alternância já 

estava presente também em outros países europeus, como a Espanha, e na 

América Latina, como a Argentina e o Brasil. (GARCIA-MARRIRODRIGA, 2002). 

 

Na África, os primeiros contatos foram feitos a partir de 1959. Para 
facilitar a concretização dos diferentes projetos apresentados pelos 
diversos países, os responsáveis das MFR’s francesas colocaram à 
disposição das comunidades africanas interessadas monitores 
experientes para iniciar os trabalhos, sendo estes afastados à 
medida que os monitores africanos formados pudessem substituí-los. 
Essa contribuição acelerou a criação de diversas MFR’s naquele 
continente. As primeiras tiveram lugar no Congo, a partir de 1962. A 
estas seguiram-se a do Togo e a de Senegal. No final dos anos 60, 
as MFR’s encontravam-se implantadas em sete países africanos. 
(SILVA, 2012, p. 47). 
 

Na América Latina, a primeira experiência das MFR’s ocorreu no 
Brasil, em 1968, sob a influência direta a Maison Familiale Italiana de 
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Castelfranco-Vêneto. Um ano após a criação da primeira experiência 
de formação em alternância no Brasil, foram criados as MFR’s na 
Argentina. Em seguida as trocas e os intercâmbios de outros países 
latino-americanos com a França e as missões, organizadas em 
colaboração com o Ministério dos Affaires Estrangeiros, permitiram a 
implantação ocorreu em 1973, na Nicarágua, seguida pela maioria 
dos outros países da América-Central. (SILVA, 2012, p. 48). 
 

Ainda na Europa, a partir de 1966, as Maisons Familiales foram 
criadas na Espanha e depois, mais recentemente, em 1984, em 
Portugal. (SILVA, 2012, p. 46). 

 

Segundo Ribeiro (2008) a situação da Europa na época em que se 

desenvolvem tais experiências, no período entre guerras, no caso da França, no 

período pós-guerra. 

A experiência francesa foi batizada com o nome de Casa Familiar Rural - CFR 

que, por lá persiste até hoje. A organização cresceu e expandiu-se na Europa, na 

África, em seguida na América Latina e ultimamente na Ásia. (UNEFAB, 2017). 

Essa experiência, conforme Ribeiro (2008), 

 

[...] encontrou apoio na Igreja, mas nasceu diretamente pela ação de 
homens políticos, o inverso do que aconteceu na França. (Nosella, 
1977, p. 30). Até o final dos anos 1960, a Pedagogia da Alternância 
era usada apenas pelas CFR’s 
que já estavam consolidadas e eram reconhecidas pela sociedade. A 
partir daí, e em um contexto de desemprego, ela desperta o interesse 
do Estado, que tenta associar formação profissional, do ensino 
técnico de nível médio ao Ensino Superior, e estágio remunerado por 
meio do que tem sido chamado de parceria com empresas, 
suscitando tanto o apoio quanto críticas por parte de alguns 
pesquisadores. Não vamos trazer essa discussão porque ela nos 
afastaria dos objetivos do texto, mas esta pode ser subsidiada nos 
seguintes autores: Laval (2004); Pineau (2002); Lambert (2002); e 
Duffaure (1985). 

 

A síntese histórica das experiências, tanto francesas quanto italianas e 

africanas feita por Chartier (1986), Silva (2003), Nosella (1977), Jean Claude 

Gimonet (1998), e os estudos sobre as experiências brasileiras de CFR ’s e de 

EFA’s, feitos por Nosella (1977), Pessotti (1978), Begnami (2003), Silva (2003), 

Estevam (2003, podem ajudar em outros níveis de compreensão. 

Nas Figuras nº 03 e 04, apresentam sínteses desse processo histórico de 

implementação no mundo e no Brasil, fruto dessa construção e aprofundamento 

teórico sobre a Pedagogia da Alternância. 
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Figura 03: Síntese da Trajetória da Pedagogia da Alternância no mundo. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 

Figura 04: Síntese da Trajetória da Pedagogia da Alternância no Brasil. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 
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Cada país tem suas Associações Regionais e uma União Nacional. A nível 

internacional, todas se agrupam na Associação Internacional dos Movimentos 

Familiares de Formação Rural - AIMFR. Hoje, existem, em média, 1.000 CEFFA’s no 

mundo, segundo dados no site da UNEFAB em 2017. 

 

A organização Solidariedade Internacional dos Movimentos 
Familiares de Formação Rural - SIMFR, criada em Bruxelas (Bélgica) 
a princípios dos anos 80, teve o privilégio excepcional de poder 
fundar em estreita colaboração com a Associação Internacional dos 
Movimentos Familiares de Formação Rural - AIMFR, uma estrutura 
internacional para a promoção dos Centros de Formação que se 
baseiam nos princípios da Alternância. Especialistas da França, 
Espanha, Portugal e inclusive da Itália, uniram seus esforços para 
cooperar no desenvolvimento desta grande família dos Centros 
Educativos Familiares de Formação em Alternância - CEFFA no 
mundo. Esta experiência se compartilhou também com a de 
numerosos anos de trabalho no terreno, em países como Argentina, 
Brasil, Peru, Colômbia, Uruguai, Chile, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicarágua, etc. (GARCÍA-MARIRRODRIGA e PUIG-
CALVÓ, 2010, p. 15). 

 

Segundo García-Marirrodriga e Puig-Calvó (2010) a Associação Internacional 

dos Movimentos Familiares de Formação Rural - AIMFR foi fundada em Dakar 

(Senegal) em 1975, como organismo de caráter educativo e familiar para todos os 

países do mundo sem distinção de raça ou ideologia, segundo o artigo 1 de seus 

Estatutos. Desde o começo, está convencida de que o desenvolvimento e a 

promoção do meio rural são levados a sério quando os/as jovens, os/as adultos/as, 

as famílias e os profissionais são capazes de modificar suas atitudes juntos, depois 

de analisar a situação de seu respectivo entorno de vida mediante o intercâmbio de 

experiencias.  

Assim, foram construídos pelo movimento internacional os princípios dos 

CEFFA’s: 

 A alternância educativa, que permite uma formação associada; 

 A participação das famílias na gestão e funcionamento cotidiano de cada 

CEFFA e, por extensão, seu papel principal no desenvolvimento do meio rural; 

 A promoção pessoal e coletiva do meio mediante a educação integral das 

pessoas, para favorecer a animação social e cultural por meio da formação 

permanente; 

 A autêntica Associação de base. 
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Ainda segundo García-Marirrodriga e Puig-Calvó (2010), um CEFFA é um 

projeto educativo protagonizado por uma associação local que apoia as atividades 

de formação. E a alternância é, então, um componente de um sistema de formação 

que contribui para o desenvolvimento em um contexto geográfico, cultural e 

socioprofissional concreto e que logra a formação de jovens e alunos, assim como 

sua inserção e qualificação profissional, com os seguintes aspectos: 

 Associativo: para salvaguardar a liberdade de ação, a autonomia e a 

responsabilidade local, com um papel principal da família. Buscam-se sempre 

fórmulas radicalmente democráticas e participativas que facilitem os encontros entre 

pessoas capazes de integrar a escola na vida do meio. O importante, mais além da 

figura jurídica que se escolha em cada país, é dispor de um espaço para a discussão 

sobre o futuro no que se refere a formação das pessoas e ao desenvolvimento local. 

Mas o marco jurídico é importante porque confere poderes, direitos, deveres e 

responsabilidades legais, financeiras e morais, a quais não podem renunciar os 

atores implicados na associação. 

 Educativo: se cria um clima vital favorável de relações no âmbito escolar 

como suporte da ação formativa, associando a formação de caráter geral à técnica e 

profissional que permitem aos jovens afirma-se no seio de um grupo e comprometer-

se com o meio. Presta-se um serviço a todos os/as jovens homens e mulheres com 

diversas modalidades no qual se refere à separação de sexos. Junto com os/as 

monitores/as, os administradores/as debatem e elaboram projetos pedagógicos, 

educativos e de promoção em um trabalho cooperativo. 

 Organizativo: trabalha-se em equipe sem excluir a autoridade legítima. 

Favorecem-se a responsabilidade e independência do Conselho de Administração 

da Associação, assim como sua autonomia. Esta formula familiar e profissional é 

chave para não perder o caráter específico original. 

 Administrativo: para garantir as relações com as autoridades educativas 

competentes (sempre necessárias pela necessidade de reconhecimento dos títulos 

ou diplomas outorgados e de financiamento), e para colaborar com elas apesar das 

dificuldades que costumam surgir. 

 Cooperativo: para trabalhar em rede com a União Nacional e com 

federações territoriais em função das necessidades entendida como prestadora de 

serviços a seus CEFFA’s, que assegure uma unidade de critérios pedagógicos e 
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uma fortaleza suficiente frente aos poderes públicos (um CEFFA ilhado, 

provavelmente desaparecerá). 

 Promocional: a associação é, antes de tudo, um espaço de liberdade que 

pode ter um papel de compromisso de seus membros e que os educam através de 

sua própria participação na ação. A ocasião de compartilhar o poder educativo 

desenvolve a capacidade de cidadania de cada um dos atores, especialmente das 

famílias. 

 Territorial: o serviço à comunidade e o compromisso com o 

desenvolvimento local do meio, também do urbano como alternativa aos jovens 

procedentes no sistema tradicional, estão sempre presentes. Os membros da 

associação, por sua diversidade de procedência geográfica, integram o CEFFA no 

território, que sempre responde a suas demandas concretas e lhe convertem em 

protagonismo de seu desenvolvimento. 

Uma das finalidades dos CEFFA’s é a promoção e o desenvolvimento do meio 

rural, com isso as associações de cada CEFFA pretendem com o seu trabalho e 

afirmam com os seus fatos que: 

 As escolas não são um fim (e a alternância tampouco), senão um meio para o 

desenvolvimento pessoal e coletivo; 

 Graças à Alternância, se confirma que não somente se educa no período no 

centro escolar, senão também pela experiência e no contato com o meio. E ambos 

os elementos de formação são instrumentos complementares da aprendizagem das 

pessoas; 

 Os CEFFA’s participam no desenvolvimento do campo, porque integram-se a 

eles e aos seus sujeitos. Uma Escola localizada no campo e com uma visão 

humanista, que desenvolvem conhecimentos no diálogo dos saberes e, como 

consequência, desenvolve também o compromisso do adolescente e jovem com o 

seu meio (familiar, comunitário, social, cultural, econômico...) converte-se em uma 

“Escola para a Vida”, que ajuda a formar a personalidade do jovem e lhe capacita 

para a ação. 

 As famílias e os profissionais do meio se envolvem na formação dos estudantes 

e deles se exige uma reflexão e uma análise conjunta da realidade e de seus 

problemas que estimulam a busca de soluções. Quer dizer que a comunidade se 

compromete com a gestão e as atividades educativas e formativas dos CEFFA’s e 
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estes com as atividades profissionais, culturais, sociais, etc., da comunidade onde se 

inserem. (GARCÍA-MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ, 2010, p. 64). 

Para Silva (2012) na sociedade brasileira, as experiências de formação em 

alternância vinculadas ao Movimento Internacional das MFR’s encontram-se 

presentes em dois movimentos distintos, voltados para a formação de jovens 

agricultores. O primeiro movimento aglutina as Escolas Família Agrícolas - EFA’s, 

desenvolvidas sob inspiração e influência diretas das experiências italianas, com 

suas origens na região Sudeste do Brasil, no final dos anos 1960. O outro 

movimento reúne as Casas Familiares Rurais - CFR’s, desenvolvidas sob influência 

direta da França, inicialmente implantadas no Nordeste, porém consolidadas na 

região Sul do país, a partir dos anos 80, essa com forte aporte governamental da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, quando acorreu: 

 

[...] uma expansão ofensiva das CFR’s em vários estados brasileiros 

integrantes da área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. Segundo Calazans (1993), 

esses diversos programas, assim como iniciativas, instituições e 

governos que atuaram e investiram na educação rural brasileira, 

devem ser estendidos como partes de um todo que se articulava na 

perspectiva de integração do Brasil e de outros países da América 

Latina à sociedade capitalista de mercado. (SILVA, 2012, p. 58). 

 

No ano de 2005, por ocasião do VIII Encontro Internacional da Pedagogia da 

Alternância, realizado no Sul do Brasil, teve início uma articulação destes dois 

movimentos, das Escolas Família Agrícola e das Casas Familiares Rurais, que 

culminou com a constituição de uma rede nacional dos Centros Familiares de 

Formação por Alternância, denominada CEFFAS. (SILVA&QUEIROZ, 2006). 

Segundo Nosella (2012) CEFFA é um nome genérico, constituído para unificar 

o movimento através da pedagogia da alternância, até então de caráter político, 

formulado no Brasil, em 2001, que busca articular e unir Escolas Famílias Agrícolas, 

Casas Familiares Rurais e Escolas Comunitárias Rurais, para lutarem juntamente, 

no âmbito nacional pelo reconhecimento da pedagogia da alternância e pelo 

financiamento público em marcos legais que assegurem, todavia, os seus princípios 

constitutivos. 

Cabe aqui, porém, mencionar a experiência Argentina, começada na mesma 

época da brasileira. Na Argentina (APEFA) e no Brasil (MEPES) mantiveram sempre 
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um intenso intercâmbio. Além de Argentina e Brasil, existem outros grupos latino-

americanos que estão introduzindo a experiência: Venezuela, México, Nicarágua, 

Equador, Uruguai, Chile e etc. (NOSELLA, 2012, p. 61). 

No Brasil, surgiram com o nome de Escola Família Agrícola - EFA, mesmo 

antes da chegada das Casas Familiares Rurais - CFR’s, há quase cinco décadas 

(1969), em Olivânia, município de Anchieta, estado do Espírito Santo, sob a 

liderança do jesuíta italiano Padre Humberto Pietrogrande, dando origem ao 

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES, tendo apoio 

institucional e financeiro da Igreja Católica e da Sociedade Italiana. A atuação das 

EFA’s no Espírito Santo foi oficialmente reconhecida pelo poder público na 

Constituição Estadual. Naquela época, eram ofertados cursos de dois anos, 

chamados de agricultor técnico, com certificação. (RIBEIRO, 2008). 

 

O golpe de 1964 marcou uma progressiva retração das ações desses 
movimentos sociais e, com a forte repressão e extinção das diversas 
iniciativas, teve início uma nova fase em que, de uma abordagem do 
processo educativo como integrante do processo maior de 
transformação social e princípios orientados para a superação da 
dependência e construção de uma sociedade democrática, os 
interesses passaram a ser orientados para o desenvolvimento de 
projetos e iniciativas em direção à integração da sociedade brasileira 
ao desenvolvimento e expansão capitalista internacional. (SILVA, 
2012, p. 50). 

 

Segundo os depoimentos de Thierry De Burghgrave (2018), 

 

A pedagogia da alternância ela foi trazida ao Brasil, mas seria 
importante dizer que existe várias alternâncias, a pedagogia da 
alternância das EFA’s chegou ao Brasil na segunda metade da 
década de 60 no Espirito Santo, onde se criou um movimento que se 
chamou MEPES, veio através de um padre jesuíta italiano, é 
histórico notar que apesar desse movimento ter nascido na França, 
chegou no Brasil através da experiência Italiana que tinha tomado 
algumas liberdades com o sistema Francês, isso é importante porque 
mais tarde a gente vai ver que se criou as EFA’s e mais tarde através 
de um convênio bilateral entre o governo do Brasil através da 
SUDENE e o movimento Francês das Menson Familiares Rural, 
chegou as Casas Familiares Rurais. (Thierry De Burghgrave, 
Estudioso e Divulgador da Pedagogia da Alternância no Brasil, 
Assessor Pedagógico da REFAISA, 2018). 

 
E como naquela época precisa começar tudo do zero vieram 
voluntários Italianos para se responsabilizar para a implantação das 
primeiras EFA’s no sul do Espirito Santo, pouco a pouco a 
experiência começou a ser assumida pelos brasileiros e também a 
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influência Italiana a medida que o tempo foi passando, foi mais se 
afastando e nasceu realmente um movimento mais genuíno entre os 
brasileiros, o fato é que essa pedagogia interessou a criação do 
movimento das EFA´s através do estado do Espirito Santo, e 
começou a chamar a atenção de vários setores fora do estado. Na 
Bahia mesmo em Brotas de Macaúbas surgiu uma experiência de 
pedagogia da alternância através da chamada Escola Comunidade 
Rural, isso já foi no ano de 1975, extremamente, intimamente ligada 
a pastoral da igreja católica, essa experiência na Bahia se 
desenvolveu e pouco a pouco outras experiências nasceram e criou-
se então o primeiro regional fora do Espirito Santo que se chama 
Associação das Escolas Comunidades Famílias Agrícolas da Bahia - 
AECOFABA, depois da Bahia vários outros estados começaram na 
década de 80 e 90 várias outras experiências se multiplicaram 
tomando como base a experiência capixaba do MEPES. (Thierry De 
Burghgrave, Estudioso e Divulgador da Pedagogia da Alternância no 
Brasil, Assessor Pedagógico da REFAISA, 2018). 

 
Acontece que o MEPES assumiu essa responsabilidade de formar 
os/as monitores/as, os profissionais da educação para atuar nas 
diversas experiências nascendo em outros estados, com isso criou 
um Curso de Formação de Monitores/as de longa duração no Espirito 
Santo e esse curso de formação em pedagogia de alternância era de 
8 meses e recebia futuros monitores/as das Escolas Famílias 
Agrícolas que estavam nascendo tanto na Bahia, no Maranhão, no 
Piauí e em outros estados principalmente do Nordeste, mas também 
de Minas Gerais. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e Divulgador da 
Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor Pedagógico da 
REFAISA, 2018). 

 
Ainda segundo Begnami e De Burghgrave (2012) até 1975 o MEPES foi a 

única instituição mantenedora no Brasil a trabalhar com escolas de alternância no 

Brasil. A partir de então outra experiência, a primeira fora do estado do Espirito 

Santo, em Brotas de Macaúbas no interior do estado da Bahia, foi progressivamente 

se consolidando até a formalização da Associação das Escolas Comunidades e 

Família Agrícola da Bahia - AECOFABA em 1979.  

O quadro nº 01 abaixo, apresenta as experiências que surgiram de Escolas 

Famílias Agrícolas até o ano de 1977, nos estados do Espirito Santo e Bahia. 

 
Quadro 01: EFA’s em funcionando no Brasil de 1969 a 1977. 

 

Estado Município Nº Ano 

ES Anchieta (Olivânia – 1º grau) 1 1969 

 Alfredo Chaves 1 1969 

 Rio Novo do Sul 1 1969 

 Iconha (Campinho) 1 1971 

 São Mateus (Jaguaré e km 41) 2 1972 

 São Gabriel da Palha (Bley) 1 1972 
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 Anchieta (Olivânia – 2º Grau) 1 1976 

 Subtotal 8  

BA Brotas de Macaúbas 1 1975 

 Itanhém 1 1977 

 Sapeaçu (Lagoa de Jurema) 1 1977 

 Subtotal 3  

Total  11  
Fonte: Nosella, 2012, p. 254. 

 

Segundo Begnami (2004) et. al Ribeiro (2008) na maioria dos casos, a 

iniciativa se deu por meio da pastoral social das Igrejas, sobretudo, das 

Comunidades Eclesiais de Base - CEB’s, ligadas à Igreja Católica.  

Conforme afirma Ribeiro (2008), 

 

[...] a Igreja católica também exerceu enorme influência nos 
processos de organização dos trabalhadores rurais em sindicatos e 
no Movimento de Educação de Base - MEB, nos anos 1960 que 
antecedem o golpe militar no Brasil. O trabalho da JAC, baseado na 
doutrina social da Igreja para a construção do sindicalismo no 
campo, é reconhecido por Duarte (2003), ao afirmar que: No bojo da 
pastoral da Igreja católica, a partir do trabalho da Juventude Agrária 
Católica - JAC, é criada em 1966, com o apoio dos padres belgas, a 
Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural - 
ASSESOAR. Surge como organização laica, mas devido à sua 
origem e contexto, adota como orientação a Doutrina Social da 
Igreja, com suas ações iniciais tipicamente pastorais [...]. (p. 11). 

 

Embora a influência da Igreja Católica na história das EFA’s no Brasil possa 

ser questionada em alguns aspectos, talvez mais de cunho institucional do que 

filosófico, com relação à participação dos agricultores e suas famílias, a Igreja 

exerceu um papel essencial na implantação, no funcionamento e na expansão da 

EFA’s brasileiras. A exemplo do Padre Granereau na França, aqui também, nas 

origens da Pedagogia da Alternância estiveram atuantes sacerdotes católicos, 

religiosos, e leigos engajados, oriundos de diversas pastorais. Com efeito, o 

idealismo cristão, como expressão da doutrina social da Igreja do Concílio Vaticano 

II e das Conferências Episcopais Latino-americanas de Medellin e Puebla, atuou, e 

ainda atua, na maioria das EFA’s existentes. (Nosella, 2012). As conclusões da 

Conferência de Puebla (1979) recomendam: 

 

Acompanhar a alfabetização dos grupos marginalizados com 
atividades educacionais que os ajudem a comunicar-se eficazmente: 
a se darem conta de seus deveres e direitos; a compreenderem a 
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situação em que vivem e a discernirem suas causas: a se habilitarem 
para organizar-se no campo civil, trabalhista e político, e assim poder 
participar plenamente dos processos decisórios que lhes dizem 
respeito. (1979, p. 332). 

 

Uma vez a que a doutrina social da Igreja para a evangelização se identificava 

com os princípios das EFA’s, não é de se estranhar que, a partir do final dos anos 

setenta e começo da década de oitenta, se multiplicassem iniciativas de criação de 

EFA’s no país inteiro. (NOSELLA, 2012). 

Naquele momento, a educação para os povos do campo foi marcada no 

cenário brasileiro como um fator de descaso (FERREIRA e BRANDÃO, 2011), 

pensada pela elite, em que os camponeses não participavam de sua elaboração 

(SANTOS, SILVA e SOUZA, 2013). Estas ideias são características do sistema de 

ensino oferecido pela Educação Rural, inversamente, a educação na perspectiva da 

Pedagogia da Alternância partem do princípio que:   

 

[...] que a vida ensina tanto quanto a escola, ou seja, se a alternância 
praticada pelas EFA’s não consegue fazer do período em que o/a 
jovem passa no seu meio sócio profissional na comunidade, na 
família ou no trabalho, se nesse período da alternância não for tão 
formativo quanto o período escolar em si presencial na escola, se 
não conseguir esse equilíbrio, a alternância não está sendo 
realizada, não há alternância efetiva, a simplesmente uma 
alternância física, puramente física, não há essa integração, essa 
copulação entre a vida e o estudo, a vida e o trabalho, a vida e a 
escola, então a pedagogia da alternância tem como princípio fazer 
com que haja ao redor da escola uma rede de parceiros que possam 
colaborar com a  escola, para que ela se torne realmente formativa e 
possa atingir os seus objetivos e formar cidades críticos e atuantes 
em seu meio. Eu acho que isso é o princípio norteador da pedagogia 
da alternância, se as famílias, as comunidades, as associações 
locais, o poder público enxerga a escola, enxerga a alternância como 
uma escola que só atua durante um período do mês e o outro 
período os/as estudantes estão de férias ou estão sem atividades, 
então essa escola que prática isso fracassou os seu objetivos, com 
isso, a gente nunca pode perder de vista, a vida ensina tanto quanto 
a escola, esse é um princípio que a gente nunca pode esquecer e 
que torna a pedagogia da alternância tão cativante, interessante, 
mas tão difícil também. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e 
Divulgador da Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor 
Pedagógico da REFAISA, 2018). 

 

Segundo Silva (2012) no âmbito específico da educação no meio rural, as 

perspectivas educacionais dominantes no período passaram a refletir essa 

orientação geral, expressando assim uma concepção fortemente economicista 
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(PORTO, 1994), na qual a modernização do campo apresentava-se como fator 

determinante e prioritário para a evolução do mundo rural. Os adeptos desta vertente 

modernizante defendiam a implementação de iniciativas para a superação das 

condições do atraso cultural e econômico do meio rural, atraso este atribuído à 

presença de mentalidades tradicionais e à utilização de técnicas agrícolas 

rudimentares. O objetivo era, assim, realizar a integração do meio rural ao projeto 

geral de desenvolvimento da sociedade brasileira. É nesse contexto educacional, 

cuja tônica dominante era a integração e desenvolvimento do meio rural, que tiveram 

início as primeiras experiências de formação em alternância no Brasil. 

Nesta perspectiva de integração do mundo rural ao projeto desenvolvimentista 

de sociedade, caberia à escola garantir alguns princípios básicos, como um 

desenvolvimento de uma educação nacional, ligada à vida e partindo dos problemas 

do meio, em que a aprendizagem realizar-se-ia via atividades concretas, 

cientificamente trabalhadas, conferindo oportunidades iguais de educação a toda 

população e ensino geral básico orientando as formações específicas. Para 

consecução destes princípios propostos, tornavam-se necessárias medida como 

formação do professor rural consciente de seu papel de animador cultural; utilização 

de recursos audiovisuais e instrumentos de difusão rápida à grande distância; a 

integração da escola a comunidade; a assistência social e à saúde; mudanças nos 

currículos, programas, horários e calendários escolares segundo as necessidades 

socioeconômicas da região; e, em continuidade ao ensino fundamental, cursos 

secundários profissionalizantes, com incentivos empregatícios e culturais. Com 

essas medidas acreditava-se poderem minimizar os problemas básicos da escola 

rural: a evasão, a repetência e o êxodo de jovens que, seduzidos por novas 

oportunidades de trabalho e pelo modo de vida no meio urbano, acabavam 

contribuindo para o aumento da massa de desempregados, ou subempregados, 

devido ao baixo nível de escolaridade. 

Na educação rural, o foco da Educação Profissional ou Profissionalizante era, 

 
a necessidade de mão de obra qualificada para atender à demanda 
do crescimento das indústrias ainda eram prioridade nos anos de 
1965 a 1985, momento em que o país passava pelo que ficou 
conhecido como “milagre econômico”. (IKESHOJI, TERÇARIOL E 
AZEVEDO, 2017, p. 59). 
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A Educação Rural foi adotada pelo Estado na década de 1960 para evitar o 

êxodo rural (BRASIL, 2007). Esta educação relacionava-se à industrialização do 

campo e mão-de-obra qualificada para as atividades agropecuárias (TRANZILO, 

2008). 

Segundo Ikeshoji, Terçariol e Azevedo (2017) desde o surgimento das 

organizações industriais, a sociedade delega à escola a função de preparar 

pessoas para o mundo do trabalho. Além disso, critica-se o próprio modelo de 

desenvolvimento agrário que, até hoje, orientam as concepções, as políticas 

públicas e a educação no rural brasileiro, uma vez que este tem: 

 

[...] favorecido os grandes proprietários e empresários rurais que 

desenvolvem a monocultura e o agronegócio, forma de atividade 

agrícola que se caracteriza como degradação ambiental e contribui 

para o processo de esvaziamento do campo, por provocar o 

processo de expropriação dos camponeses de suas terras, 

deteriorando cada vez mais as condições de vida dos trabalhadores 

rurais, assim como a negação de seus processos culturais. 

(MOREIRA, 2014, p. 12 e 13). 

 

Ainda conforme Moreira (2014) é a partir da crítica ao modelo de 

desenvolvimento rural sustentado na lógica do agronegócio e dos seus impactos 

nas diferentes instancias da vida no campo, que os camponeses e camponesas 

têm se mobilizado, resistindo e cada vez mais assumindo uma postura não só 

reivindicatória mas também propositiva de concepções, projetos e políticas que 

partindo dos sujeitos do campo para os sujeitos do campo contribuam para a 

melhoria das condições de vida, autonomia e equidade social. Nesse contexto a 

educação do campo constitui-se instrumento importante e tem ganhado cada vez 

mais visibilidade e importância nas lutas dos povos do campo. 

A escola tem também outra função: criar espaços para a construção e 

socialização de conhecimentos, visando à formação de cidadãos, de modo que 

possam intervi na vida pública (GÓMEZ, 1998). Esse espaço torna-se, portanto, 

lugar em que a construção do conhecimento serve tanto para atender ao mundo do 

trabalho quanto à formação de cidadãos. Por isso é imprescindível que as 

concepções e iniciativas das políticas educacionais partam de uma educação: 

 

[...] calcada na realidade de vida dos jovens do meio rural e adaptada 

às condições da agricultura, que a proposta e os princípios 
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pedagógicos oriundos do modelo das Maisons Familiales 

encontraram um terreno favorável para o florescimento das primeiras 

experiências de alternância na formação de jovens rurais no Brasil. 

Na origem do processo de implantação das principais experiências, 

destaca-se o interesse e empenho pessoal do Pe. Pietrogrande que, 

tomando conhecimento das experiências das Maisons Familiales 

Rurales na Itália, identificou na história e nos princípios pedagógicos 

daquele movimento a inspiração para a implementação do seu 

projeto de escola para os agricultores do Espirito Santo. A partir daí 

teve início uma série de contatos e de apoios que, posteriormente 

resultariam na criação de uma entidade ítalo-brasileira denominada 

Associação dos Amigos do Espirito Santo (AES), com o objetivo de 

promover o intercâmbio e desenvolvimento religioso, cultural, 

econômico e social do estado do Espirito Santo. A criação desta 

entidade foi condição determinante na sustentação do processo de 

implantação das experiências de formação em alternância no modelo 

das Maisons Familiales, que, no Espirito Santo, a exemplo das 

experiências italianas, foram denominadas Escolas Famílias 

Agrícolas - EFA’s. (SILVA, 2012, p. 52). 

 

A escola da Associação dos Amigos do Espirito Santo - AES viabilizou, através 

da celebração de convênios de apoio econômico, técnico e cultural, a arrecadação 

na Itália de recursos para o financiamento das despesas com o movimento de 

implantação das EFA’s no Brasil.  

O surgimento desse movimento educacional no Brasil não é diferente de 

outras regiões do mundo, marcados por períodos de guerra ou pós-guerra. 

Segundo Ikeshoji, Terçariol e Azevedo (2017) de 1945 a 1964, houve a ruptura do 

ciclo militar, dando lugar a um período democrático em que o Estado era 

responsável por manter a ordem e combater o comunismo; momento de eleições 

para o governo. O objetivo econômico era unir o Estado, as empresas privadas 

nacionais e o capital estrangeiro para promover o desenvolvimento das indústrias. 

Mas a crise econômica e financeira, a crise política do sistema partidário e o 

acirramento da luta ideológica de classes, durante os vinte anos de período 

democrático, desencadeiam, em 1964 o golpe militar, sendo este o segundo 

período de atuação militar no Brasil (FAUSTO, 1995). Nesse contexto histórico, 

quatro anos depois do golpe militar, em descontentamento com o sistema político, 

econômico e educacional, surge em 1969 a primeira Escola Família Agrícola no 

estado do Espirito Santo. 
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Apesar de regularizado em 1971, como 5a e 6a séries do Ensino 

Fundamental básico e técnico agrícola, o certificado oferecido não 

era reconhecido pelo Estado. Sem uma preocupação com a 

escolarização formal, o objetivo era simplesmente oferecer a 

iniciação profissional para o setor de agricultura e pecuária. A partir 

de 1974 ocorreu, entretanto, uma mudança neste quadro, com a 

autorização concedida a todas as EFA’s de funcionamento como 

Curso Supletivo, permitindo assim a conclusão do ensino 

fundamental (5a a 8a série), que passou a ser conhecido pelo estado. 

A partir desta autorização, tornou-se possível conceder aos alunos o 

certificado de conclusão do primeiro grau. Este processo envolvendo 

ajustes para a adequação do modelo pedagógicos das Escolas 

Família às exigências legais do sistema educacional brasileiro 

envolveu, segundo Zamberlan (1991), a realização de muitas 

experiências no campo pedagógico e didático que, por sua vez, 

caracterizam a segunda fase da história das EFA’s no Brasil. (SILVA, 

2012, p. 53). 

 
O período de 1973 a 1987, que compreende a segunda fase da 

história das Escolas Famílias Agrícolas, é considerado a fase de 

consolidação do modelo das EFA’s no Estado do Espirito Santo e o 

início de sua expansão para outros estados brasileiros. Como parte 

deste processo de consolidação, Rodrigues (1999) destaca a 

criação, em 1976, da primeira EFA de 2° grau, implantada em 

Olivânia, sob forma de curso técnico em agropecuária para os alunos 

egressos do 1° grau. Os anos seguintes marcaram a criação de mais 

outras cinco EFA’s de 2° grau em diferentes regiões do Estado, 

assim como a paulatina expansão das Escolas Família para outros 

estados brasileiros: Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do 

Norte, Rondônia, Amapá, Goiás e Minas Gerais, entre outros. 

Analisando esta fase, Zamberlan (1991) destaca as dificuldades 

financeiras vivenciadas a falta de apoio das administrações locais 

como características marcantes desse período. (SILVA, 2012, p. 54). 

 

Contrapondo a esse sistema educativo tecnocrata, surge a Pedagogia da 

Alternância, como proposta/experiência de Educação do/no Campo, com a ideia de 

reivindicar e simultaneamente construir um modelo de educação sintonizado com 

as particularidades culturais, os direitos sociais e as necessidades próprias à vida 

dos camponeses (BRASIL, 2007, p.11). Resultado das lutas de classes sociais por 

uma educação que seja pensada para a população do campo, pensada a partir do 

modo de ver e agir desses sujeitos (LINDEMANN, 2010). 

Arroyo (2004) destaca que: 

 

[...] a Educação do Campo nasceu dos pensamentos, desejos e 
interesses dos sujeitos do campo, que nas últimas décadas 
intensificaram suas lutas, qualificando-se e territorializando-se, 
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formando territórios concretos e imateriais, constituindo 
comunidades e políticas, determinando seus destinos na construção 
de suas ideologias, suas visões de mundo (ARROYO,  
2004, p. 10).  

 

A Educação do Campo se constituiu como prática social, na medida em que 

as lutas sociais foram surgindo, para que todos tivessem direito a uma educação 

voltadas para seus interesses, feitos por eles e não para eles (CALDART, 2012). 

 
Nossa proposta é de uma escola que seja uma alavanca para o 
desenvolvimento sustentável do município e da região. Por isso deve 
a escola, a partir da realidade dos alunos e da comunidade onde está 
inserida, produzir conhecimentos com os quais os alunos, os pais, 
professores e toda comunidade possam construir o desenvolvimento 
sustentável. A escola, por conseguinte, deve agir como unidade 
integradora de desenvolvimento. (BAPTISTA, 2005, p. 16). 

 

Segundo Nosella (2012) a partir da década de setenta, oitenta e noventa, 

surgem no campo novas ideias, novas práticas e, principalmente, novos conceitos 

de educação. Paradigmas inovadoras ganham, pouco a pouco, prestigio junto ao 

movimento da educação do campo onde, além da Igreja, atua outras organizações 

da sociedade civil, reivindicando e articulando, específicas políticas públicas são 

criadas, além das EFA’s, outras entidades, ONGs, fundações, associações, redes, 

movimentos que, ao tratarem do problema do desenvolvimento sustentável, 

abandonam a questão da educação e constroem no campo a noção de educação 

territorializada. No Nordeste, por exemplo, cresce a consciência da necessidade de 

se Conviver com o Semiárido, uma proposta política das organizações populares, 

em contraposição a proposta governamental de combate à seca. 

 

Rejeitando o tempo “educação rural” o “para o meio rural” 
considerando como “objeto e instrumento executor de políticas e de 
modelos de agricultura pensados em outros lugares para atender a 
outros interesses”, Caldart (2004, p.20-21) cita três referências 
prioritárias nas teorias da Educação do Campo, ou seja: o 
pensamento pedagógico socialista, focado a dimensão pedagógica 
do trabalho e da organização coletiva; a Pedagogia do oprimido e as 
experiências da educação popular, tendo em Paulo Freire seu 
grande expoente; e, enfim, a pedagogia chamada do momento, a 
partir das experiências educativas dos próprios movimentos sociais 
visando a produzir “uma tradição pedagógica que tenha como 
referência o campo e as lutas sociais”. (NOSELLA, 2012, p. 264). 
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O crescimento dos Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s 

(Escola Família Agrícola - EFA e Casa Familiar Rural - CFR) no Brasil é resultado de 

sua aceitação pela população rural devido aos serviços prestados. Entretanto, o 

crescimento observado no âmbito da iniciativa comunitária das associações de 

famílias, não foi acompanhado nas mesmas proporções pelas ações e apoio do 

poder público municipal, estadual e federal. As atenções dispensadas aos CEFFA’s 

pelas autoridades governamentais, em geral, no Brasil, têm sido inexpressivas. 

As realidades nas quais os centros de aplicação da pedagogia da alternância 

foram instalados eram marcadas pela pouca infraestrutura básica, ausência do apoio 

do estado, ausência de ensino regular e baixas condições socioeconômicas das 

famílias agricultoras. Em casos como o do Brasil, envolvia forte mobilização popular, 

principalmente a partir das Comunidades Eclesiais de Base - CEB’s e outras 

articulações comunitárias no campo. 

Segundo Ribeiro, Begnami e Barbosa (2002), existem EFA’s nos seguintes 

estados: Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Rondônia, Goiânia, 

Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas e Ceará. 

 
Quadro 02: Linha do Tempo das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s por Estados. 

 
EFA’s UF 

1969 ES 

1974 BA 

1983 MG 

1984 MA 

1989 PI 

1989 RO 
1989 AP 

1994 GO 

1994 TO 

1994 RJ 

1994 MS 

1995 SE 

1995 PA 

2000 MT 
2001 CE 

2009 RS 

2010 AC 
 Fonte: UNEFAB, 2012. 

 

Conforme afirma Silva (2012) como a expansão das Escolas Família para 

outras regiões, surgiu a necessidade de maior articulação e união das entidades 
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mantenedoras na resolução de seus problemas, buscando assim superar o 

isolamento e fortalecer a proposta de formação em alternância no Brasil. Assim, por 

ocasião da primeira Assembleia Geral das EFA’s do Brasil, realizada em março de 

1982, foi criada a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - 

UNEFAB, tendo por objetivo a coordenação das atividades das unidades agregadas, 

a representação e defesa dos interesses dessas unidades, a difusão e defesa dos 

princípios do projeto educativo, assessoria na criação de novos centros educativos e 

na organização de entidades e associações estaduais e regionais, fomentar e 

promover o intercâmbio de experiências e materiais educativos entre as unidades 

agregadas e entidades mantenedoras. (UNEFAB, sd). 

 

Destaca-se, nesse processo de expansão das escolas, o papel de 

articulação pedagógica realizado pelo Centro de Formação de 

Monitores mantido pelo Movimento Educacional e Promocional do 

Espirito Santo - MEPES, na difusão dos princípios pedagógicos e da 

filosofia das EFA’s e no subsidio às novas experiências através de 

atividades de capacitação dos monitores, assessorias pedagógicas, 

intercâmbios de material pedagógico, entre outras. (SILVA, 2012, p. 

54). 

 
O apoio de uma organização não governamental de origem Belga, 

que tem colaborado para a implantação dos programas de promoção 

e organização das instituições que trabalham com as MFR’s no 

mundo, foi determinante não apenas neste processo de autonomia 

da UNEFAB, mas sobretudo para uma aproximação do movimento 

das EFA’s com as experiências francesas de MFR’s, resgatando os 

objetivos, as concepções e a filosofia original. Paulatinamente foi 

ocorrendo a perda de poder do MEPES como referência nacional e o 

fortalecimento da UNEFAB como entidade de representação nacional 

das Escolas Família Agrícola. (SILVA, 2012, p. 55). 

 
A UNEFAB congrega todas as EFA’s do Brasil, articuladas por meio de 

Regionais de EFA’s (Quadro 03). Ela tem como missão principal representar as 

EFA’s em todos os níveis, articular ações e programas que possam beneficiá-las, 

garantir fidelidade aos princípios básicos da proposta, zelar pelo desenvolvimento 

harmonioso do conjunto e promover o intercâmbio e união entre todas. (UNEFAB, 

1999, p. 11). 
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Quadro 03: As Associações Regionais (Redes) ligadas a UNEFAB. 

 
ASSOCIAÇÃO REGIONAL ANO DE CRIAÇÃO ESTADO 

MEPES - Movimento De Educação Promocional Do 
Espírito Santo 

1968 ES 

AECOFABA – Associação das Escolas Comunidades 
Famílias Agrícola da Bahia 

1979 BA 

FUNACI/ AEFAPI – Fundação Pe. Dante Civiero e 
Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Piauí 

1989/2006 PI 

AEFARO – Associação das Escolas Famílias 
Rondônia 

1992 RO 

AMEFA - Associação Mineira das Famílias Agrícolas 1993 MG 

IBEGA – Instituto Belga de Nova Friburgo 1994 RJ 

UAEFAMA – União das Associações das Escolas 
Famílias Agrícolas do Maranhão 

1997 MA 

REFAISA – Rede das Escolas Famílias Agrícolas 
Integradas do Semiárido 

1997 BA/SE 

AEFACOT – Associações das Escolas Famílias 
Agrícolas do Centro Oeste e Tocantins 

1997 GO/MS/
MT/TO 

RAEFAP – Rede das Associações das Escolas 
Famílias do Amapá 

2000 AP 

RACEFFAES – Rede das Associações dos Centros 
Familiares de Formação por Alternância do Espírito 
Santo 

2003 ES 

AGEFA – Associação Gaúcha das Escolas Família 
Agrícola 

2008 RS 

Fonte: UNEFAB, 2012. 

 

Segundo Nosella (2012) são doze Associações Regionais constituídas 

legalmente, sendo a metade delas criadas na década de 1990. Elas representam as 

Associações EFA’s, geralmente por Estados, com exceção da macrorregião Centro 

Oeste e Tocantins que formam a AEFACOT e do Sergipe que se associam à 

REFAISA, na Bahia. As Regionais surgem como estratégia de fortalecimento 

institucional, político e pedagógico. Em suas finalidades, registram-se: o 

acompanhamento pedagógico, o planejamento e a formação de seus sujeitos 

(educadores/monitores, famílias, diretores e dirigentes associativos) com a 

preocupação de garantir os princípios filosóficos e pedagógicos da Pedagogia da 

Alternância. Outras finalidades são cuidar das relações interinstitucionais com os 

poderes públicos e privados, com instituições de ensino, pesquisa e extensão e com 

movimentos sociais, articulando as parcerias para a sustentabilidade econômica. A 

estratégia da organização regional permite maior visibilidade das EFA’s na 

sociedade, proporcionando o seu fortalecimento pedagógico e político frente ao 

Estado e à sociedade. 
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Em 1990, quando no cenário nacional vem se criando um novo 

contexto pela presença das Associações Regionais no papel de 

animação e assessoria às EFA’s. São criadas a equipe pedagógica 

nacional (EPN) e as equipes pedagógicas regionais (EPR). Define-se 

o Plano Nacional de Formação Pedagógica Inicial de Monitores com 

diretrizes comuns centralizadas, mas a operacionalização é 

descentralizada nas Regionais, em co-animação da EPN. Emerge o 

tensionamento no âmbito das associações, quando os agricultores 

exigem maior participação e protagonismo na gestão das regionais e 

nas organizações locais. Os conflitos entre os instrumentos 

pedagógicos da alternância e o currículo oficial começam a diminuir 

com a ressignificação dos Planos de Formação que passam a melhor 

integrar temas geradores, planos de estudo, formação geral e 

profissional. Ou seja, os conflitos diminuem a partir dos novos 

entendimentos em torno da educação integral e das possibilidades 

de interdisciplinaridade e dos diálogos entre os saberes. Surge uma 

linguagem comum para explicar o sentido das EFA’s como centros 

educativos que buscam realizar, por meio da Associação Regional e 

da Pedagogia da Alternância, uma formação integral, 

contextualizada, visando o desenvolvimento sustentável e solidário 

das pessoas e do meio. (NOSELLA, 2012, p. 262). 

 

Assim, de acordo com Nosella (2012) de 1977 a 2012, mesmo com as 

dificuldades de financiamento público do Estado que desconsidera boa parte das 

demandas por novas EFA’s, constata-se que uma importante evolução no número 

de unidades educativas e de organizações regionais. Esta evolução partiu de mais 

de uma dezena de escolas em 1977 para 150 EFA’s em 2012 (Quadro 04). 

 

Quadro 04: O número de EFA’s por Estados e Regiões até 2012. 

 

Região UF Nº de EFA’s Subtotal % 

 
 

Nordeste 

BA 33  
 

71 

 
 

47,4 
MA 19 

PI 17 

SE 1 

CE 1 

 
Sudeste 

ES 37  
56 

 
37,4 MG 16 

RJ 3 

 
 

Norte 

RO 5  
 

15 

 
 

10 
AP 5 

TO 3 

PA 1 

AC 1 

 
Centro Oeste 

GO 3  
7 

 
4,6 MS 3 
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MT 1 

Sul RS 1 1 0,6 

Brasil  150  100% 

Fonte: UNEFAB, 2012. 

 

      As Escolas Famílias Agrícolas e suas Regionais adotam os seguintes 

princípios, que norteiam o pleno funcionamento das Escolas e das Associações 

Mantenedoras: 

 O papel ou função da escola não é só de repassar o código escrito, ensinar a ler 

e a contar. É, sobretudo, de construir valores e conhecimentos e preparar as 

pessoas para a vida; 

 Acredita-se que as pessoas que aprendem na construção do conhecimento são 

os/as professores/as, as famílias e os/as estudantes, e todos também ensinam.  

 Compreendem o/a professor/a como o/a educador/a desse processo, sendo 

esses também chamados de monitor/a; 

 Concebem que os/as estudantes são capazes de elaborar ideias próprias, que já 

trazem conhecimentos aprendidos na vida familiar, social e de trabalho; 

 Os familiares, mesmo analfabetos, têm conhecimento que são importantes e 

precisam interagir com os conteúdos dos livros e da escola; 

 Entende-se que todos os participantes do processo de construção do 

conhecimento e de valores podem serem avaliados e se autoavaliam. E a avaliação 

é do processo, dos conteúdos, da metodologia e é feita de diversas formas com 

muitos instrumentos de avaliação e atores; 

 Percebe o conhecimento como meio, instrumento, oportunidade para a ação 

humana, para alcançar o desenvolvimento integral das pessoas e dos territórios 

onde elas vivem. E que o processo de construção é permanente, durante toda a vida 

da pessoa, vivendo e aprendendo;  

 Acredita-se que o currículo deve englobar não só os conteúdos das disciplinas, 

como também a concepção filosófica da educação que a escola usa para ensinar. 

Esta concepção tem que ser clara, transparente, conhecida também pelos 

estudantes, pelas famílias e pelos parceiros locais; 

 Privilegia a vida real, o trabalho, as potencialidades das pessoas e do seu 

território, como objeto do conhecimento; 

 Defende que as pessoas são cidadãs desde cedo, e prepara-se a criança e 

adolescente e jovens para o presente e o futuro, pois esses já são protagonistas na 
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sua família e comunidade; 

 Entende que para ensinar bem, a escola deve ter um projeto de vida, de futuro, 

de como se quer o futuro da região, das comunidades, para que o/a educador/a 

possa orientar-se no processo de ensino; 

 Acredita-se que a educação escolar não é só uma vontade e uma ação do/a 

educador/a em sala de aula, mas também é uma vontade política e uma ação dos 

entes públicos e parceiros na formação; 

 Reforça a importância dos espaços da vida familiar, do trabalho, do mercado, 

são espaços de aprendizagens e podem ser explorados para o ensino da 

Matemática, da Linguagem, da Comunicação, da Geografia, da História, das 

Ciências, etc; 

 Parte da premissa que o ensino na escola tem a ver com a visão de pessoa, de 

mundo e de sociedade e que essa visão deve ser explicita na metodologia, no 

material didático, assim, o currículo precisa ser explícito; 

 Cultiva o amor por acreditar-se que o/a educador/a precisa amar-se a si próprio 

ou a ser amado por si mesmo, ter autoestima, autoconfiança, autocontrole, pois 

precisa interagir com as crianças, adolescentes e jovens para que eles também 

construam esses valores. (BAPTISTA, 2005, p. 27-28). 

 

No Brasil, o proclamado direito universal à Educação tem sido uma 
dura conquista dos movimentos populares e do movimento sindical, 
especialmente dos trabalhadores e trabalhadoras da educação 
pública, nas esferas federal, estadual e municipal, tendo como 
referência a Constituição de 1988, e mais recentemente a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, como marco legal e 
processo de afirmação da educação no âmbito dos direitos humanos 
e sociais. (BAPTISTA, 2005, p. 28). 

 

O mapa abaixo, por meio da Figura nº 05, apresenta a distribuição dos Centros 

Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s no Brasil, com a disposição das 

EFA’s filiadas aos regionais associados à União Nacional das Escolas Famílias 

Agrícolas do Brasil - UNEFAB, e as Casas Familiares Rurais - CFR ligadas a 

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul - ARCAFAR-Sul e 

Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte - ARCAFAR-

Norte/Nordeste. Destaca-se que a UNEFAB, ARCAFAR-Sul e ARCAFAR -
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Norte/Nordeste são redes de nível nacional que articulam e organizam os CEFFA’s, 

sendo essas, as Escolas Famílias Agrícolas - EFA e Casas Familiares Rurais - CFR. 

 
Figura 05: Mapa dos Centros Familiares de Formação por Alternância do Brasil. 

 

    
Fonte: Capa da revista nº11 Formação por Alternância, 2011. 

 

O crescimento das EFA’s foi tão expressivo que, em 2009, conforme dados da 

União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - UNEFAB, fundada em 

março de 1982, existem em 20 estados brasileiros, totalizando cerca de 145 

unidades todas filiadas à UNEFAB.  

No Brasil, a Pedagogia da Alternância vem despertando o interesse dos 

pesquisadores desde o final dos anos 1970. Para Silva (2012) outro aspecto que 

ainda marca este período histórico de expansão das EFA’s no Brasil, resultado por 

Rodrigues (1999), é a emergência de alguns estudos acadêmicos que iniciam a 

reflexão sobre a pedagogia da alternância. É nesta época que as experiências 

brasileiras de alternância começaram a despertar o interesse de alguns 

pesquisadores, tornando-se objetos de estudos como os realizados por Paolo 

Nosella (1977), Alda Luzia Pessotti (1978), e Gianordoli (1980), realizaram 

pesquisas sobre EFA’s. Para essa autora:  

 

A alternância consiste em repartir o tempo de formação do jovem em 
períodos de vivência na escola e na família. Esse ritmo alternado 
rege toda a estrutura da escola e a busca a conciliação entre a 
escola e a vida não permitindo ao jovem desligar-se de sua família e, 
por conseguinte, do meio rural. (p. 37). 
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Segundo a UNEFAB (2017) o grande objetivo das EFA’s no Brasil é facilitar os 

meios e os instrumentos de formação, adequados ao crescimento dos educandos, 

estes se constituindo os principais protagonistas da promoção e do desenvolvimento 

integral (profissional, intelectual, humano, social, econômico, ecológico e espiritual) e 

de todo o processo de formação, tendo as seguintes características que são quatro 

pilares e fundamentos na formação por alternância, sendo eles: A Associação, 

responsável pela gestão e manutenção das escolas, com a presença intensa das 

famílias e ex-alunos/as; A Pedagogia da Alternância, sendo uma metodologia 

adequada a educação do/no campo, organizada a partir dos tempos escolas e 

comunidade, organizados em três etapas sucessivas: a. observar/pesquisar (meio 

socioprofissional); b. refletir/aprofundar (meio escolar); c. experimentar/transformar 

(meio sócioprofissional); A Formação Integral, considerando a formação do ser 

humano como um todo, onde além da formação geral e profissional leva em 

consideração todas as dimensões da pessoa humana, buscando descobrir, valorizar 

e desenvolver as capacidades de cada pessoa, num tratamento personalizado, 

através do espírito da iniciativa, criatividade, trabalho de grupo, senso de 

responsabilidade e de solidariedade, ajudando a construir o Projeto de Vida ou 

Profissional junto com a família e o meio em que vivem; e por fim, o 

Desenvolvimento Local, tendo o princípio da sustentabilidade e da solidariedade, 

no processo de formação dos estudantes, das famílias e dos parceiros, tendo como 

enfoque principal o fortalecimento da agricultura familiar e inserção profissional e 

empreendedora no meio rural.  

De forma mais detalhada, no site da União Nacional das Escolas Famílias 

Agrícolas do Brasil - UNEFAB (2017), encontram-se as descrições a seguir. 

 

1) ASSOCIAÇÃO: A presença de uma Associação responsável nos 
diversos aspectos: econômicos, jurídicos, e administrativos, 
assegurando autonomia filosófica e gerencial, ou seja, presença 
efetiva das famílias. 
2) PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: Uma metodologia pedagógica 
específica, por meio da Alternância Integrativa, alterando momentos 
no ambiente escolar e momentos no ambiente familiar comunitário, 
organizados em três etapas sucessivas: 
a. observar/pesquisar (meio socioprofissional); b. refletir/aprofundar 
(meio escolar); c. experimentar/transformar (meio sócioprofissional). 
Assim, a Pedagogia da Alternância se torna a pedagogia do 
interesse e do concreto, em que a formação se desenvolve a partir 
da realidade específica de cada adolescente e jovem, e na troca de 
experiências com os colegas, famílias, monitores/as, parceiros e etc. 
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3) FORMAÇÃO INTEGRAL: Promove a educação e formação 
integral da pessoa, pois considera o ser como um todo. Além da 
formação geral e profissional leva em consideração todas as 
dimensões da pessoa humana, buscando descobrir, valorizar e 
desenvolver as capacidades de cada pessoa, num tratamento 
personalizado, através do espírito da iniciativa, criatividade, trabalho 
de grupo, senso de responsabilidade e de solidariedade, ajudando a 
construir o Projeto de Vida ou Profissional junto com a família e o 
meio em que vivem. 
4) DESENVOLVIMENTO LOCAL: Busca o Desenvolvimento Local 
Sustentável, através da formação dos adolescentes e jovens, suas 
famílias e demais atores envolvidos, tendo como enfoque principal o 
fortalecimento da agricultura familiar e inserção profissional e 
empreendedora no meio rural. (UNEFAB, 2017, site). 

 

O sucesso da Pedagogia da Alternância só acontece se estes quatro pilares 

forem desenvolvidos e aplicados conjuntamente, conforme Figura nº 06: 

 

Figura 06: Conexões dos Pilares das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s do Brasil. 

 

 

Fonte: Gimonet (2007, p.15) e site da UNEFAB (http://www.unefab.org.br). 

 

Com aplicação desses pilares, no âmbito da educação escolar, as Escolas 

Famílias Agrícolas - EFA’s, foram fundadas com a intenção de discutir as 

problemáticas do meio rural e apontar soluções para os problemas vivenciados pelas 

famílias no campo. Também se busca a permanência na terra de modo a conter o 

êxodo da juventude para a cidade e para, numa relação escola-comunidade, 

http://www.unefab.org.br/
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construir novos conhecimentos para fortalecer o campo e a produção com novas 

tecnologias adaptadas às realidades locais. Para isso, as EFA’s apontam para 

propostas pedagógicas que promovem a produção e sistematização de 

conhecimentos das famílias sobre a terra, a relação entre indivíduos e os grupos 

sociais, bem como destes com o ambiente. Nessa perspectiva, insere-se também no 

Plano de Formação o respeito às identidades e tradições das famílias e 

comunidades, que vão se perpetuando de geração em geração na quase totalidade 

pela oralidade. 

Tendo como princípio-finalidade, uma ação educativa que visa o 

desenvolvimento local e sustentável, um dos instrumentos pedagógicos que dá 

conta dessa dimensão é o Projeto Profissional do Jovem - PPJ, que torna o/a jovem 

alternante um empreendedor dinâmico ao transformar positivamente a sua realidade, 

a de sua família e muitas vezes a de sua comunidade, agindo como agente de 

desenvolvimento comunitário. Ao concretizar isto, a escola sai do seu ambiente 

interno confinado entre seus muros e se abre para o mundo que fervilha ao seu 

redor, ganhando assim em legitimidade, credibilidade e visibilidade. Significa para as 

EFA’s, ao oferecer sua experiência em termos de formação de adolescentes e 

jovens, fazer parte de um trabalho em rede que visa o desenvolvimento de um 

determinado território em que cada um dos parceiros traz a sua contribuição 

específica. 

Segundo Silva (2012) a visão de alternância, elemento central no conjunto das 

representações sociais, explicita bem essas diferenças de percepções e significados 

no universo simbólico das experiências brasileiras. Sob lógicas distintas, a sucessão 

de sequencias no meio familiar e no meio escolar, base do processo de formação 

em alternância, evidencia uma dupla finalidade: de escolarização no meio rural e de 

qualificação profissional para os/as jovens agricultores/as. São representações que, 

no conjunto, revelam a situação de marginalização do meio rural em nossa 

sociedade, de desvalorização de uma população e do descaso com seus inúmeros 

problemas.     

Segundo Nosella (2012), a alternância continua no Ensino Fundamental com 

pré-adolescente e, mesmo no Ensino Médio, com adolescentes. No Ensino Médio 

está ocorrendo uma grande expansão com tendência à diversificação das profissões 

mesmo em atividades não agrícolas. O Ensino Médio e Profissional superou, em 
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número de cursos, em menos de uma década, o ensino fundamental. Hoje, são 81 

EFA’s com Ensino Médio e Profissional, representando 54% do conjunto das 

unidades educativas em alternância. Existe a tendência de esse número aumentar, 

devido às demandas de um contexto social, político e econômico em plena 

expansão no Brasil rural, onde apenas 18%1 dos jovens rurais têm acesso ao ensino 

médio, enquanto o ensino fundamental já atinge 91% de atendimento no campo. 

Nesta fase destacam-se ainda as numerosas articulações políticas pedagógicas das 

EFA’s e das Casa Familiares Rurais, constituindo a rede informal dos Centros 

Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Censo escolar INEP/2011 e Censo IBGE/2010. 
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4 TRAJETÓRIA DA REDE DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS 
INTEGRADAS DO SEMIÁRIDO - REFAISA COM A PEDAGOGIA DA 
ALTERNÂNCIA INTEGRATIVA 
 

 
Encontrar-se para se conhecer 

Conhecer-se para caminhar juntos 
Caminhar juntos para crescer 

Crescer para amar-se mais. 
Padre Humberto Pietrogrande (in memoria) 

 

 

No estado da Bahia, a primeira Escola Família Agrícola começou no município 

de Brotas de Macaúbas, em 1974, o que incentivou outros municípios a investirem 

na experiência. A expansão foi grande, surgindo a necessidade de criação de uma 

Associação Regional que congregasse as associações locais mantenedoras de 

EFA’s existentes, daí o nascimento da Associação das Escolas das Comunidades e 

Famílias Agrícolas da Bahia - AECOFABA, em 04 de setembro de 1979. E mais 

tarde a criação da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - 

REFAISA em 1994. 

Parte desta história pode ser observada nos depoimentos de Thierry De 

Burghgrave (2018), com relação à experiência pioneira de alternância na Bahia nos 

anos 1970 do século passado o mesmo relatou que:  

 

A primeira experiência de educação em alternância fora do estado do 
Espirito Santo, no modelo das EFA foi em Brotas de Macaúbas, na 
Bahia nos anos 70, é importante dizer que nos anos 70 a igreja 
católica sofria um processo de transformação de adequação das 
suas pastorais aos tempos modernos, seguindo nisto o Vaticano II. 
Isso marcou profundamente as experiências das pastorais do Brasil 
em especial aqui na Bahia, porque surgiu aquela ideia das 
Comunidade Eclesiais de Base, as famosas “CEB’s” e em Brotas de 
Macaúbas foi nesse sentido uma paroquia pioneira no trabalho das 
CEB’s que não chamava CEB’s naquele tempo, mas um trabalho que 
tinha esses mesmos direcionamentos para fazer participar mais o 
leigo e a leiga, a família nas responsabilidades pastorais da paroquia 
e da diocese através de várias atividades. Aqui tínhamos um vigário 
que era muito ativo neste sentido e que fez o trabalho de 
organizações das comunidades realmente fantásticos para a época, 
tentar se situar nos anos 70 aqui na Bahia ainda era uma religião 
ponderantemente católica, onde  o vigário se deslocava uma vez por 
ano nas comunidades do interior para administrar os sacramentos e 
era extremamente fechada essa participação dos leigos na igreja, 
então o padre fez todo um trabalho de organizações das 
comunidades no sentido de ter leigos assumindo não somente a 
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parte sacramental da pastoral, mas também instituindo grupos de 
leigos para a saúde, a educação, para a agricultura, para a formação 
do lar, para círculos bíblicos, círculos de pessoas que se unem 
regularmente para falar da vida, das dificuldades da vida cotidiana 
das pessoas, além evidentemente de responsabilizar os leigos pouco 
a pouco para o trabalho ministerial, assumidos pelos leigos isto foi 
uma revolução nessa região toda porque foi um dos pioneiros neste 
sentido. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e Divulgador da 
Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor Pedagógico da 
REFAISA, 2018). 

 
Ainda segundo Thierry De Burghgrave (2018), 
 

Esse trabalho possibilitou de surgir a ideia de na agricultura, na 
formação do lar dá uma formação especifica para os jovens para 
formar tanto moças como rapazes que pudessem animar as suas 
comunidades através de cursinhos, através de orientações, através 
de pequenas experiências na agricultura e na formação do lar, nos 
famosos grupos de mães nas comunidades, daí então surgiu a ideia 
de abrir aqui uma escola, que tivesse uma formação mais técnica 
para os/as jovens agricultores/as. O vigário conhecia a experiência 
do método do Espirito Santo e contou para minha pessoa que estava 
trabalhando naquele tempo na FUNDIFRAN, diocese de Barra, e eu 
também já tinha conhecido a experiência do Espirito Santo que foi 
uma revelação, daí nos encontramos e decidimos tocar aqui em 
Brotas de Macaúbas, esse primeiro projeto de uma escola baseada 
nos princípios do sistema EFA, mas,  que a gente mudou o nome, 
nós demos o nome de Escola Comunidade Rural, porque todo 
trabalho era baseado na formação de comunidades, e assim nasceu 
em 1975 a experiência da escola comunidade rural com poucos 
jovens escolhidos por suas comunidades e num regime de 
alternância 15 dias na escola, e 15 dias no seu meio, no trabalho, na 
família, na comunidade e o ciclo era de dois anos, e o bom que 
naquele tempo não tinha nenhuma intenção de reconhecer ou de 
fazer reconhecer formalmente pela Secretaria da Educação esse 
curso, era um curso informal e que dava um certificado de agricultor 
técnico, bem como no Espirito Santo no início das Escolas Famílias 
do Brasil também deu-se início assim.  
 
Acontece então que a experiência de brotas de Macaúbas se 
espalhou principalmente na região de Riacho de Santana, toda a 
região do sertão começou a despertar pela importância de formar 
jovens agricultores e surgindo vários outras de experiência e o tempo 
foi se passando a mentalidade das pessoas e dos agricultores foram 
mudando e viu-se a necessidade absoluta como exigência das 
famílias como direito das famílias de ter o curso destas escolas 
reconhecidos oficialmente para dar possibilidade constitucional aos 
jovens de prosseguir os estudos depois do dois ou três anos em uma 
Escola Família Agrícola, daí surgiu a luta pelo reconhecimento oficial 
das EFA’s não só da Bahia, mas como no Brasil inteiro. Isso trouxe 
algumas consequências para a pedagogia da alternância que pouco 
a pouco pelo fato de serem reconhecidas como experiências 
pedagógicas pelo Ministério e Secretaria de Educação, surge as 
imposições, principalmente a nível curricular as escolas não tinham 
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mais a possibilidade, a faculdade de ser mais criteriosos de escolher 
por si próprio a partir de cada realidade local os conteúdos 
ministrados nos curso das escolas famílias, e isso pouco a pouco 
teve uma influência de deixar um pouco os instrumentos 
pedagógicos da alternância de lado para poder realmente satisfazer 
as exigências oficiais dos currículos impostos pela Secretaria de 
Educação e pelo MEC, então isso foi uma consequência do 
reconhecimento das EFA’s. As escolas tiveram que tomar 
consciência do que estava acontecendo para poder tomar as 
medidas para tentar retificar isto, e não perder o foco da pedagogia 
da alternância e de seus instrumentos pedagógicos, acho que isso foi 
um passo importante para a história das EFA’s do Brasil porque é 
bom saber que se tinha primeiro como uma escola informal, depois 
quando oficializadas as escolas do ciclo de ensino fundamental II da 
5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries e finalmente hoje nós temos então a transição 
entre o fundamental II e o Ensino Médio através da educação 
profissional, hoje nós temos um panorama no Brasil da grande 
maioria das EFA’s no Brasil ter o curso de ensino médio integrado a 
educação profissional. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e 
Divulgador da Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor 
Pedagógico da REFAISA, 2018). 

 

A Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA 

surgiu a partir da constatação de que várias Escolas Famílias Agrícolas estavam 

nascendo em uma outra parte geográfica, numa outra parte da Bahia, principalmente 

na região Norte ou na parte mais ao Norte de Feira de Santana, como por exemplo, 

surgiu a Escola Família Agrícola da região de Alagoinhas, surgiu a Escola Família 

Agrícola de Ribeira do Pombal, já tinha surgido a Escola Família Agrícola de 

Sobradinho, em Monte Santo estava para começar com uma equipe já formada, 

então havia um reboliço de um movimento dinâmico de surgimento, de nascimento 

de novas Escolas Famílias Agrícolas nessa região da Bahia, o fato de ser 

geograficamente distante das Escolas Famílias Agrícolas de Riacho de Santana, 

ligadas a rede AECOFABA, e com isso algumas escolas estavam isoladas, com 

pouco contato das outras Escolas Famílias Agrícolas que já tinham uma experiência, 

que já tinham alguns anos de trabalho na base, isso é um fenômeno inclusive que 

aconteceu não somente na Bahia, mas aconteceu também em outros estados do 

Nordeste, onde escolas nasciam e muitas vezes não se encontravam ou muito 

pouco dialogavam entre si, muito pouco intercambiavam entre si. O que tinha como 

consequência principal era uma escola isolada, fechada sobre si, sobre o seu 

pequeno mundo, não se abrindo para o mundo, não podendo comunicar, trocar 

ideias, intercambiar, se conhecer melhor, então isso teve como consequência que 
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pouco a pouco a pedagogia também sofreu muito com isso, a qualidade da 

pedagogia da alternância sofreu muito com isso. (Thierry De Burghgrave, 2018). 

É a representação legal da articulação de EFA`s que somam forças pelos 

mesmos objetivos, tendo a missão de fortalecer o desenvolvimento geral dos jovens, 

das famílias e das comunidades rurais, através do trabalho de base contínuo e 

enraizado com reflexão e práticas de acordo com a realidade envolvida e da 

educação crítica e libertadora, pautada num diálogo teoria e prática que aponte 

alternativas para o campo de modo a fortalecê-lo como um lugar bom para se viver.  

Ainda segundo Thierry De Burghgrave (2018), feita essa constatação na Bahia, 

surgiu então a partir da Escola Família Agrícola da região de Alagoinhas a ideia de 

juntar essas novas experiências que estavam nascendo, numa rede, para permitir 

justamente esse intercâmbio, para enriquecer a formação principalmente dos e das 

monitores/as, mas também das famílias, das associações, dos parceiros das 

Escolas Famílias Agrícolas, e nasceu então a Rede das Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semiárido - REFAISA. É interessante notar que ela não nasceu 

somente com escolas baianas, por exemplo a uma experiência que nasceu no 

estado de Sergipe que desde o início fez parte da REFAISA, tem uma escola do Rio 

Grande do Norte, também fez parte da REFAISA, então na sigla da REFAISA o “I” 

integrada e o “SA” Semiárido, não é só próprio da Bahia, é de todo o Nordeste.  

Em 1994 algumas representantes das Escolas Famílias Agrícolas -EFA’s e 

projetos de EFA’s em implantação se reúnem em Alagoinhas para estudar a 

possibilidade de trabalhar em conjunto. Até então cada uma trabalhava 

isoladamente, sem ter contato uma com a outra. Tomando consciência de que 

ficando isoladas não iriam alcançar os seus objetivos, decidiram realizar algumas 

atividades em comum, visando principalmente a fidelidade aos princípios 

fundamentais das EFA’s, ou seja: a participação e envolvimento das famílias e das 

comunidades rurais na gestão da Escola através de uma Associação. A Pedagogia 

da Alternância com os seus instrumentos didáticos específicos adaptados ao campo 

e a formação integral dos jovens visando o desenvolvimento sustentável e solidário 

do meio rural.  

As ações priorizadas diziam respeito à Formação dos Agricultores Familiares, 

dirigentes das associações e dos professores, chamados no movimento de 

monitores, à elaboração de uma proposta única de currículo que respeitasse a 
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realidade da vida do homem e da mulher do campo em cada região e ao 

fortalecimento das EFA’s junto aos Poderes Públicos e às Organizações Não 

Governamentais (ONGs). Este trabalho inicial da rede, coordenado por um assessor 

pedagógico com ampla experiência e oriundo do próprio movimento, foi feito de 

maneira informal, com o mínimo de infraestrutura a fim de deixar o máximo de 

autonomia às Associações filiadas. Só em 1997 surgiu a necessidade de legalizar a 

Rede, dando lhe estatuto e diretoria, mas guardando o espírito inicial da experiência, 

ou seja, preservando a liberdade de ação das filiadas e incentivando a participação 

responsável no meio. 

Para responder às necessidades básicas, a Rede foi organizada, através de 

sua Assessoria, e em estreita ligação com a Diretoria Executiva e com a União 

Nacional das Escolas Famílias Agrícolas – UNEFAB, onde a rede passou a realizar 

cursos de formação inicial e permanente de monitores, seminários anuais de 

formação continuada para agricultores familiares/dirigentes de Associação, e ajudar 

na elaboração de Projetos Político Pedagógicos coerentes com a Pedagogia da 

Alternância, além de realizar visitas técnicas pedagógicas nas EFA’s. 

De outro lado, a Rede articula contatos com órgãos públicos e privados no 

intuito de tornar as EFA’s mais conhecidas e facilitar a assinatura de projetos e 

convênios, visando a sua sustentabilidade econômica, interação social e 

fundamentação pedagógica. Sua área de atuação se dá principalmente nos 

municípios situados na região semiárida do estado da Bahia e de Sergipe. 

Atualmente, a rede REFAISA, espalhadas em diferentes regiões, conta com 12 

(doze) EFA´s filiadas, sendo 11 (onze) no Estado da Bahia, e 1 (uma) no Estado de 

Sergipe, distribuídas da seguinte forma: no Estado da Bahia nos seguintes 

municípios Valente, Monte Santo, Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Correntina, Brotas 

de Macaúbas, Sobradinho, Antônio Gonçalves, Rio Real, Irará, e Itiúba, e no Estado 

de Sergipe: no município de Japoatã.  

REFAISA é constituída juridicamente como sociedade civil, sem fins lucrativos, 

com sede e foro na cidade de Feira de Santana-BA e, visa a promoção e o 

desenvolvimento integral da pessoa humana no meio rural, através da formação e 

num espírito de solidariedade.  

Nesse sentido, com a necessidade de melhorar a qualidade do ensino, bem 

como o nível formação dos educadores/as (monitores/as, professores/as, gestores, 
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mestres de estágios, estudantes e das famílias), é uma das grandes preocupações 

da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA. Essa 

preocupação também tem em vista o tipo de homem e de mulher que se quer 

formar: um indivíduo novo, sujeito de sua história, comprometido com o campo e 

com o futuro da sua região.  

Para isso, segundo Estatuto Social da REFAISA (2016), a rede tem como 

objetivos de atuação: 

 Reunir as associações mantenedoras das EFA’s fiéis aos princípios 

metodológicos, filosóficos e fundamentais da Pedagogia da Alternância; 

 Assessorar as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s nos aspectos pedagógicos, 

metodológicos, administrativos e técnicos; 

 Proporcionar aos adolescentes e jovens do campo uma formação integral, que os 

ajudem a responder aos desafios do mundo que o cercam; 

 Assegurar formação inicial e continuada dos educadores/as (monitores/as, 

professores/as, gestores e equipes de apoio) e diretorias das Associações 

Mantenedoras;  

 Representar as EFA’s na rede nacional e internacional; 

 Difundir a Pedagogia da Alternância com seus instrumentos pedagógicos; 

 Propiciar assessoria pedagógica continuada; 

 Incentivar os agentes educacionais das EFA’s, a terem amor à terra, às plantas e 

aos animais, visando encontrar no meio ambiente condições dignas de 

sobrevivência, os trabalhos e as atividades desenvolvidas; 

 Produzir materiais didáticos e paradidáticos contextualizados com a realidade; 

 Fomentar e firmar parcerias com os poderes públicos, que beneficiem as EFA’s; 

 Participar ativamente, representando as EFA’s, de fóruns, redes, conselhos, 

comitês, dentre outros espaços; 

 Incidir politicamente as esferas públicas estadual e federal. 

Os órgãos da REFAISA são a Assembleia Geral, a Diretoria Executiva e o 

Conselho Fiscal. Em todos estes órgãos é assegurada a maioria de vagas para os 

agricultores e as agricultoras, bem como, monitores/as e ex-alunos/as das EFA’s 

que representa cada EFA filiada. A REFAISA conta com assessoria permanente, 

indicada pela Diretoria Executiva e referendada pela Assembleia Geral.  
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Na consecução de seus objetivos, a REFAISA deverá, na medida de suas 

forças, realizar: seminários; encontros; cursos; reuniões; visitas de assessoria; 

visitas técnicas, intercâmbio de pessoas, materiais e experiências; avaliação e 

planejamento; elaboração de projetos; audiências e, a participação em eventos. Da 

mesma forma poderá integrar quadro de participantes de organizações ou entidades 

afins, nacionais ou internacionais. 

Portanto, a Rede estar organizada em estreita ligação com os Fóruns 

Nacionais e Estaduais de Educação do Campo, buscando realizar suas atividades a 

partir das Diretrizes Operacionais de Educação do Campo, articulando e fazendo 

parcerias com outras instituições e órgãos públicos e privados no intuito de buscar 

reconhecimento e políticas públicas para educação diferenciada e contextualizada 

no campo e para o campo, assim como contribuir para a inclusão social no meio 

rural. 

A REFAISA e suas Associações Mantenedoras se identificam por 10 diretrizes:  

 O trabalho de base contínua desde antes da implantação da EFA;  

 A gestão participativa e democrática da EFA pelas comunidades de 

agricultores/as;  

 A organização social e articulação com movimentos sociais e entidades 

populares na luta pelos direitos dos (as) trabalhadores (as);  

 A educação crítica e libertadora, para o trabalho de modo que o trabalho faça do 

campo um bom lugar para se viver;  

 O estabelecimento de parcerias com instituições públicas, ONG’s, movimentos e 

participação em conselho para o desenvolvimento local desde que preservando a 

autonomia política na EFA e das comunidades;  

 A priorização e o sentir-se parte da natureza e da cultura do campo;  

 A formação técnica, política e social dos jovens, agricultores/as famílias e 

comunidades, visando o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento 

comunitário, pautado em princípios éticos e solidários;  

 O diálogo teoria-prática aprofundando a compreensão da realidade e ação para 

as necessidades locais;  

 O desenvolvimento de técnicas apropriadas às necessidades e ao ambiente 

tendo a experimentação como eixo pedagógico;  
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 A troca de experiências e saberes entre os diferentes atores e parceiros da 

Pedagogia da Alternância na construção do conhecimento.  

A REFAISA, identificada pela unidade de princípios pedagógicos, éticos e 

políticos definidos pelas diretrizes citadas, é gerida com a participação de todos que 

a constituem. Deve estar sempre vinculada a base, através de uma estrutura 

participativa e comunitária que garanta representatividade, a gestão democrática e o 

sentimento de cada EFA de que faz parte da rede e de seu desenvolvimento. Assim, 

a direção da REFAISA é representativa de todos e executora das definições 

tomadas nas reuniões deliberativas atuando na defesa dos interesses de todas 

EFA´s através:  

A) Da busca de projetos financeiros, recursos e parcerias;  

B) Da divulgação do trabalho das EFA`s;  

C) Do subsídio à formação dos diferentes atores da Pedagogia da Alternância;  

D) Do intercâmbio entre as EFA`s;  

E) Da articulação com outros movimentos que trabalham com desenvolvimento 

comunitário, solidário e sustentável.  

  

A REFAISA nasceu com essa missão de oferecer a essas escolas que seriam 

o Sistema de Educação EFA, entre outras coisas, a formação sobre a pedagogia da 

alternância e sobre o associativismo, através da comunicação pelos agricultores/as, 

e oferecer a essas experiências o intercâmbio, e também havia um outro motivo para 

congregar que era a representatividade desse movimento frente as autoridades, aos 

governos municipais, estaduais e federal, porque uma escola só é uma coisa, agora 

dez, quinze, vinte escolas reunidas representa uma outra força para reivindicar do 

governo uma política pública para as Escolas Famílias Agrícola e para a Educação 

do Campo e Educação Contextualizada em geral. (Thierry De Burghgrave, 2018). 

 
A REFAISA teve então esse lance, essa ideia de realmente assumir 
esse papel de rede, fazer parte do movimento nacional, que nesse 
tema da Pedagogia da Alternância já havia nascido a União Nacional 
das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - UNEFAB e cada regional 
do Brasil tinha então seus representantes na famosa EPN que se 
chamava Equipe Pedagógica Nacional onde o nervo do movimento 
naquele tempo, onde se pensava, refletia, se criava documentos, 
incentivava seminários, encontros sobre a pedagogia da alternância 
e isso deu uma força muito grande e de certa maneira foi uma tabua 
de salvação para muitas experiências que já estavam se esgotando, 
não encontrando mais seu segundo sopro para continuar a 
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experiência, então isso foi uma ação muito importante para o 
movimento das EFA’s no Brasil. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e 
Divulgador da Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor 
Pedagógico da REFAISA, 2018). 

 
Dialogando com os depoimentos do Estudioso e Divulgador da Pedagogia da 

Alternância no Brasil, os relatos a seguir demonstram a necessidade da criação da 

REFAISA enquanto rede, que surge resultado de uma demanda local e regional de 

organização das Associações Mantenedoras e do movimento de Escola Família 

Agrícola - EFA. 

 

Antes no início dos anos 90 a escola trabalhava muito isolada. Os 
contatos que a gente tinha aqui, eram com as escolas dos MEPES 
do Espirito Santo, mas esse contato era que o MEPES mandava 
alguns estagiários para aqui a gente tinha alguma dúvida e ligava 
para lá, e era difícil trabalhar isoladamente e então viu-se a 
necessidade de criar uma rede, também porque a escola aqui de 
Alagoinhas acredito que é uma das mais velhas, das primeiras, mas 
foram surgindo outras escolas como a de Cicero Dantas, Valente, 
teve também a de Pintadas. E assim cada escola trabalhava 
isoladamente, separadamente, e a gente vendo que o número estava 
crescendo e o porquê não criar uma rede? Pensou-se em criar a 
REFAISA, a assembleia de criação foi aqui na sede da EFA de 
Alagoinhas em primeiro momento, se não me engano, funcionou aqui 
e eu vejo que a partir da REFAISA deu para ver que muitas coisas 
melhoraram, porque antes não havia cursos de formação de 
monitores, os monitores que iam trabalhar nas Escolas Famílias 
Agrícolas eles tinham que fazer formação no MEPES, e depois da 
REFAISA começou a acontecer os cursos, e uma outra coisa 
importante que eu vejo que através da REFAISA, foi a parceria com 
algumas universidades, sobretudo, da UEFS, da UNEB, porque teve 
um período que a gente conseguiu  trazer o pessoal da universidade 
para a REFAISA. Então foi um trabalho muito significativo e a partir 
daí foram desencadeando muita coisa. (Gilberto Borges, Monitor/ 
Administrador da EFA de Alagoinhas, 2018). 

 
O desafio de fazer viver essa rede foi grande, uma coisa é a ideia, 
outra a logística para que tudo isso pudesse acontecer, naquele 
tempo tivemos uma ajuda muito grande para poder realizar isto 
através de uma entidade, uma organização não governamental Belga 
que se chamava de DISOP, ONG Belga, que tinha um programa 
específico para ajuda e apoio das Escolas Famílias Agrícolas, mas 
também veio um programa nacional para todas as regionais das 
Escolas Famílias no Brasil, isso também foi muito marcante porque o 
que a Equipe Pedagógica Nacional da UNEFAB  conseguiu fazer, se 
hoje temos alguns documentos básicos pedagógicos sobre a 
pedagogia da alternância é graças ao trabalho da UNEFAB daquele 
tempo e da equipe pedagógica. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e 
Divulgador da Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor 
Pedagógico da REFAISA, 2018). 
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Além disso, com base no dialógo com Thierry De Burghgrave, percebe-se 

também que naquele momento histórico, que somente os trabalhadores mais velhos 

participavam das organizações populares, e isso significaria que na falta deles 

acabaria o associativismo na região. Muitas famílias não tinham parentes nas 

cidades, e suas filhas tinham que trabalhar em casas de outras famílias, onde 

terminavam às vezes se envolvendo com tóxicos ou prostituição e no caso dos 

meninos, terminavam sem estudar, e quando completavam dezoito anos, muitos iam 

para as grandes cidades (São Paulo, Brasília, Barreiras, Rio de Janeiro, etc), e não 

retomavam mais para ajudar as famílias no campo.  

 
As EFA’s surgem no mesmo contexto do analfabetismo em que a 
juventude rural muitas das vezes fica parada, não tendo condição de 
estudar, e tem que ir para os centros urbanos, e como as famílias 
não tem essa ligação muito forte, não tem lugar para deixar os 
meninos e as meninas, então geralmente os/as jovens paravam de 
estudar no ensino fundamental II de 5ª a 8ª série, hoje de 6º ao 9º 
ano. A Escola família Agrícola surge realmente para dar esse suporte 
para responder essa necessidade, essa demanda local, e como a 
EFA surge justamente com o berço da igreja católica, com os 
movimentos sociais e organizações locais, percebendo isso começa 
a discutir essa questão de trabalhar uma educação contextualizada 
que responda as necessidades dessa juventude e a essa 
adolescência. (Maria Vanilda da Silva, conhecida como “Didi”, da 
EFA de Correntina: Escola Família Agrícola Padre André - EFAPA, 
atua como professora, 2018). 

 
Dessa forma, as EFA’s surgem para atender aos anseios dos/as agricultores/as 

familiares, povos e comunidades tradicionais, que objetivavam estimular seus 

filhos/as a aperfeiçoarem-se tecnicamente na agropecuária e permanecendo no 

campo. As famílias constataram que, quando seus filhos/as eram encaminhados 

para estudar na cidade, adquiriam hábitos urbanos e não queriam voltar mais a 

trabalhar no campo.  

 

A Pedagogia da Alternância consiste numa metodologia de 
organização do ensino escolar que conjuga diferentes experiências 
formativas distribuídas ao longo de tempos e espaços distintos, tendo 
como finalidade uma formação profissional. Esse método começou a 
tomar forma em 1935 a partir das insatisfações de um pequeno 
grupo de agricultores franceses com o sistema educacional de seu 
país, o qual não atendia, a seu ver, as especificidades da Educação 
para o meio rural. (TEIXEIRA, BERNARTT e TRINDADE, 2008, p. 
227). 
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Em 2017, no estado de Sergipe constatou-se somente uma (01) Escola Família 

Agrícola - EFA, e no estado da Bahia trinta e quatro (34), sendo dessas, três (03) 

Casa Familiar Rural - CFR, que tem uma metodologia diferenciada, mesmo 

adotando a pedagogia da alternância, desenvolvem a alternância aproximada e não 

integrativa. Desse quantitativo no estado da Bahia, quatro (04) tem relação direta de 

parceira com os municípios: Itaetê - BA, Boa Vista do Tupim - BA, Andaraí - BA e 

Ribeira do Pombal -BA, e trinta (30) estão conveniadas com a Secretaria Estadual 

de Educação - SEC/BA, atendendo a um público de aproximadamente quatro mil 

(4.000) estudantes do/no campo, segundo dados do Censo Escolar de 2017.  

Dessas trinta e duas (32) Escola Família Agrícola no estado da Bahia e 

Sergipe, vinte e nove (29) estão articuladas em redes, sendo doze (12) ligadas a 

rede REFAISA, e dezessete (17) a rede AECOFABA, com exceção de Itaetê - BA, 

Boa Vista do Tupim - BA e Andaraí - BA. 

A seguir no Quadro nº 05 estão relacionados os estabelecimentos de ensino 

em alternância do estado da Bahia. 

 

Quadro 05: Relação de Escola Família Agrícola - EFA e Casa Familiar Rural - CFR no 
estado da Bahia, 2017. 

 

Nº  MUNICÍPIOS 
TERRITÓRIO DE 

IDENTIDADE 
NRE 

UNIDADE 
ESCOLAR 

 
MODALIDADE 

ENSINO 

1 Brotas de Macaúbas Velho Chico 2 EFA Regional Médio Profissional 

2 Riacho de Santana Velho Chico 2 EFA de Riacho de 
Santana – 
ABEPARS 

Médio Profissional 

3 Riacho de Santana Velho Chico 2 EFA de Riacho de 
Santana- ETFAB 

Médio Profissional 

4 Seabra Chapada 
Diamantina 

3 EFA do Território da 
Chapada 

Fundamental II e 
Médio Profissional 

5 Andaraí Chapada 
Diamantina 

3 EFA de Andaraí Fundamental II 

6 Itaetê Chapada 
Diamantina 

3 EFA de Itaetê Fundamental II 

7 Itiúba Sisal 4 EFA de Itiúba Fundamental II 

8 Monte Santo Sisal 4 EFA do Sertão Fundamental II e 
Médio Profissional 

9 Valente Sisal 4 EFA Avani de Lima 
Cunha 

Fundamental II 

10 Nilo Peçanha Baixo Sul 6 CFR Agroflorestal 
do baixo Sul da 
Bahia 

Médio 

Continua... 
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Nº MUNICÍPIOS TERRITÓRIO DE 
IDENTIDADE 

NRE UNIDADE 
ESCOLAR 

MODALIDADE 
ENSINO 

11 Igrapiúna Baixo Sul 6 CFR de Igrapiuna Médio Profissional 

12 Pres. Tancredo Neves Baixo Sul 6 CFR de Tancredo 
Neves 

Médio 

13 Sobradinho Sertão do São 
Francisco 

10 EFA de Sobradinho Fundamental II e 
Médio Profissional 

14 Angical Bacia do Rio 
Grande 

11 EFA José Nunes da 
Mata 

Médio Profissional 

15 Boquira Bacia do Paramirim 12 EFA de Boquira Fundamental II e 
Médio Profissional 

16 Botuporã Bacia do Paramirim 12 EFA de Botuporã Fundamental II e 
Médio Profissional 

17 Tanque Novo Bacia do Paramirim 12 EFA de Tanque 
Novo 

Fundamental II 

18 Macaúbas Bacia do Paramirim 12 EFA de Macaúbas Médio Profissional 

19 Paramirim Bacia do Paramirim 12 EFA de Paramirim Fundamental II e 
Médio Profissional 

20 Caculé Sertão Produtivo 13 EFA de Caculé Médio Profissional 

21 Rui Barbosa Piemonte do 
Paraguaçu 

14 EFA Mãe Jovina Médio Profissional 

22 Boa Vista do Tupim Piemonte do 
Paraguaçu 

14 EFA de Boa Vista 
do Tupim 

Fundamental II 

23 Mundo Novo Piemonte do 
Paraguaçu 

14 EFA Divina Pastora Médio 

24 Quixabeira/Jaboticaba Bacia do Jacuípe 15 EFA de Jaboticaba Fundamental II e 
Médio Profissional 

25 Ribeira do Pombal Semiárido Nordeste 
II 

17 EFA de Ribeira do 
Pombal 

Fundamental II 

26 Inhambupe Litoral Norte e 
Agreste Baiano 

18 EFA da Região de 
Alagoinhas 

Médio Profissional 

27 Rio Real Litoral Norte e 
Agreste Baiano 

18 EFA do Litoral Norte Médio Profissional 

28 Irará Portal do Sertão 19 EFA dos Municípios 
Integrados da 
Região de Irará 

Médio Profissional 

29 Anagé Vitória da Conquista 20 EFA de Anagé Fundamental II 

30 Licínio de Almeida Vitória da Conquista 20 EFA de Licínio de 
Almeida 

Fundamental II 

31 Santana Bacia do Rio 
Corrente 

23 EFA Pe. Artur Birk Médio Profissional 

32 Brejolândia /Tabocas Bacia do Rio 
Corrente 

23 EFA Padre Luis 
Linter 

Fundamental II 

33 Correntina Bacia do Rio 
Corrente 

23 EFA de Correntina Médio Profissional 

34 Antonio Gonçalves Piemonte Norte do 
Itapicuru  

25 EFA de Antonio 
Gonçalves 

Fundamental II 

Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 

Em comparação com as escolas do campo na Bahia, segundo dados do 

Sistema de Gestão Educacional - SGE (2017), tem 102 estabelecimentos de ensino 

no campo, com 595 anexos, mantidos pela Superintendência de Educação Básica, 

através da Coordenação de Educação do Campo da Secretaria Estadual de 
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Educação da Bahia - SEC/BA, com exceção das EFA’s e CFR’s, com 32.421 

estudantes, desses, 5.246 estão no Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), 

22.349 no Ensino Médio Regular e 4.822 na Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

As Figuras nº 07 e 08, apontam esse percentual em gráficos, trazendo também 

informações das Escolas Famílias Agrícolas - EFA's e Casas Familiares Rurais - 

CFR’s. 

 

Figura 07: Estabelecimentos de Ensino no Campo mantidos pela Secretaria Estadual 
de Educação da Bahia através da Coordenação de Educação do Campo, 2017. 

 

 
Fonte: Dados do Pesquisador, 2018. 

 
Figura 08: Número de Estudantes matriculados nas Escolas do Campo mantidas pela 
Secretaria Estadual de Educação da Bahia através da Coordenação de Educação do 

Campo, 2017. 
 

 

Fonte: Dados do Pesquisador, 2018. 
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Nessa comparação, vale destacar que a maior oferta dos Cursos de Educação 

Profissional através da Educação do Campo, estão sendo implementadas pelas 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s e pelas Casas Familiares Rurais - CFR’s, o que 

na figura nº 08 a Escola Rural tradicional fica com maior percentual de estudantes, 

pois, foram contabilizados também toda oferta de Ensino Fundamental, de Ensino 

Médio Regular e EJA no campo, sistematizados assim, todos os estabelecimentos e 

estudantes da zona rural com vinculação estadual e com a Pedagogia da 

Alternância.   

 

 

4.1 Os Marcos Legais, as Políticas Públicas de Educação Escolar e o 
Financiamento das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s no estado da Bahia e 
Sergipe 
 

A aprovação da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 

desencadeou um conjunto de diretrizes e planos para regulamentar o funcionamento 

e a organização administrativa e curricular da escola no Brasil, conforme podemos 

verificar no Quadro nº06. 

 

Quadro 06: Síntese das Leis, Diretrizes e Planos Educacionais do Brasil. 

 

LEI E INSTRUMENTO DO QUE TRATA QUEM ELABORA 

Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 
9.394/96. 

Lei maior da educação. Trata de 
toda a legislação educacional, das 
normas e regras gerais. 

- Congresso Nacional. 

Plano de Educação Nacional 
Estadual Municipal. 

Diretrizes para a gestão e 
financiamento da educação; as 
diretrizes e metas para cada nível 
e modalidade de ensino e as 
diretrizes e metas para a formação 
e valorização do magistério e 
demais profissionais da educação, 
nos próximos dez anos. 

- Congresso Nacional. 
 
- Assembleias Legislativas. 
 
- Câmaras de Vereadores. 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 

Conjunto de princípios, critérios e 
procedimentos que devem ser 
observados pelos sistemas de 
ensino e pelas escolas, nas 
organizações e no planejamento 
dos seus projetos pedagógicos. 

- Conselho Nacional de 
Educação. 
 
- Sancionadas pelo Ministro da 
Educação. 

Diretrizes Operacionais 
Nacionais. 

Aspectos normativos, tratando de 
questões específicas para um nível 
ou modalidade de ensino no que 
se refere à organização curricular, 

- Conselho Nacional de 
Educação. 
 
- Sancionadas pelo Ministro da 
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a gestão, organização e estrutura 
da escola, financiamento e 
formação inicial e continuada do 
professorado. 

Educação. 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

Proposta pedagógica e curricular 
para os sistemas de ensino 

- Ministério da Educação - MEC 
(Grupos de Técnicas). 

Fundo de Desenvolvimento de 
Manutenção do Magistério - 
FUNDEF (Lei nº 9424). 

É um fundo de natureza contábil 
que reúne recursos de diferentes 
fontes com a destinação específica 
de contribuir na manutenção e 
desenvolvimento, do ensino 
fundamental. 

- Congresso Nacional. 

Fonte: BAPTISTA, 2005, p. 34. 
 

 
O marco legal de funcionamento dos Centros Familiar de Formação por 

Alternância - CEFFA’s, foi visto na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96. A Constituição trata do 

financiamento público de entidades privadas sem fins lucrativos. A LDB, baseada na 

Constituição vai além, ao propor bolsas para financiar alunos em cujas instituições 

demonstram insuficiência financeira. No Brasil, a legislação define duas alternativas 

jurídicas, a do público, estritamente estatal, e a do privado. Os CEFFA’s precisam 

encontrar brechas legais para garantir o direito de financiamento público, pois, não 

existe uma legislação apropriada que fundamente o público não estatal, denominado 

de comunitário, sendo atualmente essas experiências de educação escolar sendo 

consideradas como “privada”.  

Somente no início do ano de 2001, o Conselho Nacional de Educação, através 

da Câmara de Educação Básica, iniciou discussão sobre a pertinência da 

elaboração de diretrizes operacionais para educação do campo. (BAPTISTA, 2005). 

A demanda advinda dos diferentes movimentos sociais e educacionais 

existentes no campo, por uma política específica, há muito estava presente na pauta 

político-educacional de nosso país. Junta-se a isso, a preocupação de 

conselheiros/as sobre a importância de resgatar o cumprimento do artigo 28 da LDB, 

que propõe medidas de adequação da escola à vida do campo, questão que não 

estava contemplada em sua especificidade, nas diretrizes elaboradas anteriormente. 

(BAPTISTA, 2005, p. 34). 

O processo inicial do financiamento dos CEFFA’s, tanto das ações de 

implantação, expansão, qualificação dos atores envolvidos, educadores/as, 

diretores, dirigentes das Associações Gestoras e o funcionamento de cada unidade 
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educativa eram feitos em grande parte pelas parcerias com a Cooperação 

Internacional e através do trabalho de base e em mutirão junto as comunidades 

rurais. Os CEFFA’s vem sendo apoiados com recursos financeiros, materiais e 

humanos, através de parcerias, a saber: 

 Contribuição social das famílias; 

 Projetos com Organizações Não Governamentais, Movimentos Sociais e 

Organizações Populares; 

 Convênios pontuais com os Municípios; 

 Convênios pontuais com os Estados; 

 

O principal marco legal a nível nacional da pedagogia da alternância no Brasil, 

foi instituído pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, por meio do Parecer CNE/ 

CEB nº 01/2006, que reconhece a Pedagogia da Alternância como uma proposta 

educativa que se caracteriza pela adoção de um projeto político pedagógico, 

fundamentado nos princípios da alternância formativa, de forma a possibilitar a 

formação integral do educando, alternando períodos de aprendizagem na família, 

em seu próprio meio (Tempo Comunidade), com períodos na escola (Tempo 

Escola), estando esses tempos integrados por instrumentos pedagógicos 

específicos. 

Aponta ainda, como uma das estratégias de ensino-aprendizagem mais 

adequadas às peculiaridades da vida camponesa e de cada região brasileira: por 

sua metodologia e conteúdos curriculares contextualizados na vida e na realidade de 

cada local; pela organização escolar própria, alternando tempos escolares com 

tempos socioprofissionais, ajustando o calendário escolar com os ciclos agrícolas e 

às condições climáticas e pela adequação à natureza das formas variadas de 

produção da vida dos povos do campo, da floresta e das águas, conforme preconiza 

o artigo nº 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, nº 

9.394/1996. 

Por se tratar de uma prática educativa inovadora e ainda pouco conhecida, 

apesar de estar no Brasil desde o ano de 1969, requer maiores reflexões e 

avaliações para que possamos compreender bem as práticas pedagógicas 

realizadas em seu âmbito. Carece de pesquisas que possam ajudar a compreender 
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do ponto de vista teórico, a construção e o desenvolvimento metodológico e 

pedagógico desse projeto educativo no ensino escolar.  

A experiência das EFA’s se constitui em uma fonte de inspiração para esse 

estudo acadêmico, ao qual se busca também dar visibilidade às experiências de 

Educação Contextualizada no Campo através das Escolas Famílias Agrícolas - 

EFA’s no estado da Bahia e Sergipe, ligadas a Rede das Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semiárido - REFAISA. 

Na LDB, no artigo 28, verifica-se abertura para a Pedagogia da Alternância: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 

I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

A publicação da Lei nº 12.695 em 25 de julho de 2012, que alterou a Lei do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, nº 11.494/2007, tornando possível a 

consideração das matrículas dos estudantes dessas insituições na distribuição dos 

recursos do FUNDEB, desde que celebrem parcerias com o poder público e 

informem os dados das matrículas no Censo Escolar, e a portaria nº 1.071 de 20 de 

novembro de 2015, republicada em 11 de Janeiro de 2016 trouxe ‘luz’, nova 

perspectiva para os Centros Familiares de Formação em Alternância - CEFFA’s 

(Escolas Famílias Agrícolas e Casas Familiares Rurais).  

A Nota Técnica Nota Técnica nº 32/2013/CGPEC/DPCIRER/SECADI/MEC, 

trata da adequação dos dados do Censo Escolar para atender ao FUNDEB/CEFFA's 

conforme Lei nº 12.695/12, cumpriu esclarecer os procedimentos a serem tomados, 

pois, fez-se necessário adequar/regulamentar as bases de coleta de dados da 

educação básica junto ao INEP, pois para efeito de distribuição dos recursos às 

instituições de educação do campo credenciadas que tenham como proposta 

pedagógica a formação por alternância, a base para a distribuição será o Censo 
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Escolar. Pois, conforme o que determina o artigo 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho 

de 2007, alterada pela Lei nº 12.695 de 25 de julho de 2012, o repasse será feito 

mediante o computo das matrículas efetivadas no Censo Escolar. 

Desta forma, conforme Lei nº 12.695 de 25 de julho de 2012, Art. 13, § 1º e II, 

 a nota técnica mencionada objetivou orientar Estados, Municípios e Distrito Federal 

sobre os procedimentos a serem adotados para a admissão das matrículas 

efetivadas na Educação do Campo, oferecida por instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder 

público, que tenham proposta pedagógica a formação por alternância, para efeito da 

distribuição de recursos.  

Considerando a Pedagogia da Alternância como uma proposta concreta de 

Educação do/no Campo, atende ao que se entende por Educação do Campo, 

disposto na resolução CNE/CEB nº 02 de 28 de abril de 2008, 

 

A Educação do Campo compreende a educação básica em suas 
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação Profissional Técnica de nível médio, integrada ao Ensino 
Médio, e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas 
mais variadas formas de produção da vida (agricultores familiares, 
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 
acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e 
outros). 

 

Na Figura nº 09, apresenta-se uma síntese desses marcos legais acima 

descritos, conforme referenciais da legislação brasileira.  

 
Figura 09: Síntese dos Marcos Legais da Pedagogia e das Escolas de Alternância no 

Brasil. 
 

 
Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art8§1.
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Em Sergipe o apoio do estado é via contratação e manutenção direta pela 

Secretaria Estadual de Educação - SEC/SE, e no estado da Bahia, a Secretaria 

Estadual de Educação - SEC/BA, faz convênios anualmente com as associações 

mantenedoras das trinta EFA’s e CFR’s, com exceção da EFA de Ribeira do 

Pombal, Boa Vista do Tupim, Andaraí e Itaetê, que tem convênio com a prefeitura 

municipal. 

Essa parceria com governo estadual na Bahia começou em 2009, por força do 

projeto de Lei nº 11.352, de 23 de dezembro de 2008, que institui o Programa 

Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Família Agrícola - EFA’s e Casas 

Familiares Rurais - CFR’s do Estado da Bahia, através de entidades sem fins 

lucrativos, e dá outras providências, de autoria da deputada estadual Neusa Cadore, 

sendo regulamentada através do Decreto nº 14.110 de 28 de agosto de 2012, pelo 

governador Jaques Wagner, após um longo processo de diálogo das redes 

REFAISA, AECOFABA, demais movimentos sociais e organizações populares do 

campo, junto a assembleia legislativa e as secretarias de estado. 

O primeiro apoio financeiro direto foi no ano de 2009 a 2013, através de 

pagamentos via indenização, e somente neste último ano se fez convênio direto com 

as entidades mantenedoras das EFA’s. O grande dilema constatado nesse estudo é 

a morosidade por parte da SEC/BA, em repassar os recursos no início do ano letivo, 

nas situações analisadas, as associações recebem a primeira parcela nos meses de 

setembro ou outubro, e a segunda após prestação de contas da primeira parcela em 

novembro ou dezembro, implicando no bom desenvolvimento do processo formativo 

e na gestão desses estabelecimentos de ensino. 

Em 2018, foi após dez anos de fomento público, o primeiro ano que a primeira 

parcela do convênio entrou no mês de julho, sendo motivo de comemoração pelas 

Associações Mantenedoras e pelas equipes de profissionais e estudantes. 

O financiamento é insuficiente e intermitente. Ainda não avançamos numa 

política pública efetiva, baseada em um marco legal, a título de complementaridade 

entre os três entes federados, tendo a União como indutora de uma política pública 

que assegure o futuro dos CEFFA’s. 

Na Figura nº 10, apresenta-se uma síntese dos marcos legais das EFA’s e 

CFR’s no estado da Bahia.  
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Figura 10: Síntese dos Marcos Legais da Pedagogia e das Escolas de Alternância da 
Bahia. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 

As Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s consideram fundamental o avanço nos 

marcos legais da Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância, dada a 

especificidade da realidade educacional e agrária brasileira, mas refuta a distância 

de sua aplicabilidade, necessitando de condições objetivas e propositivas por parte 

dos gestores públicos municipais, estaduais e federal, bem como a perda da 

essência na gestão das EFA’s quando são feitas diretamente pelas Prefeituras 

Municipais ou Secretarias Estaduais de Educação. 

 

Como qualquer outra experiência que seja na educação, ou em 
outras áreas os desafios são muitos, aliás os movimentos quando 
você vai estudar a história do movimento das EFA’s da França, dos 
anos 30 até hoje no Brasil e no Mundo, você vai perceber que as 
vezes é difícil de acreditar que esse movimento ainda existe porque 
praticamente foi um grande movimento de resistência que tivemos 
que enfrentar com as EFA’s no mundo inteiro, e as vezes acha-se 
que a solução é integrar essas escolas para o sistema oficial, para 
uma Secretaria de Educação, para o Ministério da Educação, aqui no 
Brasil ou em outros países. Nós nunca podemos esquecer que a 
experiência nos ensina, que quando o movimento fez isso, quando 
uma escola fez isso ela geralmente perdeu suas características e 
pouco a pouco o sistema engoliu essa escola, então analisando a 
história nós sabemos que a resistência sempre fez parte do dia a dia 
das EFA’s. Veja bem, muitas vezes a Escola Família em si é uma 
pequena ilha de resistência dentro de um oceano do ensino 
tradicional, do ensino convencional, de uma pedagogia imposta de 
cima para baixo, de uma pedagogia pouco participativa onde as 
famílias e a sociedade civil pouco participa, então essa pequena ilha 
ela tem que não se deixar engolir, e para não se deixar engolir pelo 
oceano que a circunda  tem que se organizar, tem que refletir, tem 
que se animar, tem que inventar, ser criativo e sempre valorizar a 
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pedagogia em si que é a Pedagogia da Alternância. É uma 
resistência muitas vezes difícil, muita gente desanima, mas também 
quando se ver os resultados que as escolas proporcionam para o 
meio rural, para o campo, também percebemos muitos motivos de 
satisfação. (Thierry De Burghgrave, Estudioso e Divulgador da 
Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor Pedagógico da 
REFAISA, 2018). 

  
Como referenda os marcos legais necessários ao processo de formação 

profissional para a atuação na realidade rural, acredita na urgência em tornar a 

educação do campo um direito e, portanto, deve estar estruturada com objetivo de 

atender a diversidade cultural e ao projeto histórico de nação.  

Tranzilo (2008) ao analisar o panorama sobre a Educação do Campo realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP em 2006, ressalta que a 

educação para os povos do campo enfrenta grandes desafios em superar o quadro 

de políticas públicas que ainda são consideradas inadequadas ou ausentes 

(TRANZILO, 2008, p. 65). Neste sentido, toda política de educação deve 

proporcionar alternativas que facilitem a permanência dos sujeitos do campo na 

escola (BRASIL, 2007).  

Caldart (2012) afirma que as políticas públicas são fundamentais para garantir 

aos trabalhadores do campo o direito à educação, especialmente que seja no e do 

campo. Entretanto, é necessário o aprimoramento e cumprimento das políticas 

públicas, para que haja valorização do campo e os moradores tenham a opção de 

decidir se querem permanecer ou não no campo.  

Fernandes et al. (2004) ressaltam que o campo deve ser: 

 
[...] um lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, 
estudar com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade 
cultural. O campo não é só o lugar da produção agropecuária e 
agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terra. O campo é 
espaço e território dos camponeses e dos quilombolas 
(FERNANDES et al., 2004, p. 137). 

 

Com o avanço das lutas sociais, a Constituição de 1988 estabelece que a 

educação seja um direito de todos, contemplando a diversidade cultural de cada 

lugar, compromissando o Estado e a sociedade brasileira a desenvolvê-la.  

As lutas dos movimentos sociais ganharam abrangência nos debates que 

discutiam melhorias no ensino para os povos do campo. Estes debates tiveram início 

com o I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária - ENERA, 
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realizado em 1997, dando continuidade nas Conferências Nacionais por uma 

Educação Básica do Campo nos anos de 1998, 2002 e 2004, as quais discutiram os 

seguintes temas: educação, reforma agrária e articulação de ideias, organizadas 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura - UNESCO e pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF. 

Segundo Nosella (2012, p. 265) apud Fernandes e Molina (2004, p. 81- 83), 

 

Várias experiências de educação e de práticas pedagógicas, bem 
como as Conferências Nacionais (1998 e 2004) e Estaduais e outros 
tantos seminários e eventos, contribuíram para construção do 
paradigma da Educação Campo que tem na agricultura familiar seu 
principal estandarte e suporte. A problemática da ruralidade e a 
interação campo-cidade influem, além de outros fatores, na 
construção de um novo modelo educativo que “deve pensar 
caminhos para enfrentar o caos das metrópoles, consequências da 
modernização conservadora da agricultura”. Outra concepção de 
agricultura está, aos poucos, sendo construído e assim “pela primeira 
vez na história brasileira, agricultura familiar está sendo oficialmente 
reconhecida”. 

       

As EFA’s integram-se aos demais sujeitos coletivos da educação do campo 

fortalecendo a luta geral. Do ponto de vista pedagógico, o fazem de forma 

diferenciada, por terem maior acúmulo de experiência com educação formal e, 

ainda, por atuarem em suas próprias escolas que, embora de caráter público, 

conservam a natureza jurídica de instituições de direito privado (MUNARIM, 2011). 

A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada no 

ano de 1998, permitiu discutir estratégias de inclusão do meio rural na política do 

país, por meio da reflexão de uma educação peculiar para o povo do campo, que 

acima de tudo promova formação humana. O resultado desta Conferência foi o 

comprometimento de todos a participarem de lutas que integram a escola brasileira, 

como: ampliar significativamente as oportunidades educacionais e buscar a 

transformação da escola do meio rural (BRASIL, 1998). 

A partir desta Conferência o termo Educação do Campo tornou-se comum 

entre os pesquisadores e educadores. Para Caldart (2004, p. 13), “a proposta é 

pensar a educação do campo como processo de construção de um projeto de 

educação dos trabalhadores do campo gestado desde o ponto de vista dos 

camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações”. 
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As discussões difundiram com a criação do Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária - PRONERA em 1998, pelo Ministério da Política Fundiária por 

meio da Portaria nº 10 de 17 de abril 1998 executado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

- INCRA, com o objetivo de:  

 

Fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária, estimulando, 
propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos 
educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade 
do campo tendo em vista contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2004, p. 17). 
 

Para Nosella (2012) as EFA’s contribuem para a conquista de espaços 

específicos e marcos legais nas esferas governamentais a exemplo das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básico nas Escolas do Campo de 2002, que 

representam, 

 

[...] a materialização dos povos no campo em um documento que 
assegura uma política que busca englobar as especificidades do 
campo, sendo assim, um importante marco legal na história da 
educação do campo, onde existe, a definição dos princípios, dos 
procedimentos, do caminho que deve ser percorrido para a 
construção de uma proposta pedagógica que contemple a realidade 
dos povos do campo sem desrespeitos as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação (ANTUNES, ROCHA e SANTOS, 2011, p. 
20). 

 

Com o reconhecimento do modo próprio de viver e agir dos camponeses, em 

2002, o Conselho Nacional de Educação sob a resolução nº 01 de 3 de abril aprova 

as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo. No artigo 2º, 

Parágrafo Único retrata como a escola do campo é vista pelos seus defensores no 

que concerne à adequação do projeto educacional, e aponta que: 

 

[...] 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 (BRASIL, 2002, p. 1). 

 

Nestas diretrizes, as políticas públicas reconhecem o modo próprio de vida, os 

aspectos sociais, culturais e econômicos, em sua totalidade, além de pensar um 
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currículo próprio. Logo, os sistemas de ensino deverão oferecer essa formação 

observando alguns critérios estabelecidos no Artigo 13: 

 

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 
crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da 
qualidade social da vida individual e coletiva, da região, do país e do 
mundo; 
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, 
a diversidade cultural e os processos de interação e transformação 
do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e 
tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 
condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a 
convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas 
(BRASIL, 2002). 

 
Ao reconhecer as dificuldades em estabelecer a inclusão, estruturação e 

reconhecimento da Educação do Campo, em 2004 o MEC, através da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD, construiu os Cadernos 

Temáticos que documentam e discutem políticas públicas implementadas. Outro 

acontecimento no ano de 2004 que marcou a luta por uma Educação do Campo foi a 

realização da II Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo. No 

relatório final desta Conferência estabeleceu-se:  

 

1. Universalização do acesso à Educação Básica de qualidade para 
a população brasileira que trabalha e vive no e do campo, por meio 
de uma política pública permanente [...]. 
2. Ampliação do acesso e permanência da população do campo à 
Educação Superior, por meio de políticas públicas estáveis. 
3. Valorização e formação específica de educadoras e educadores 
do campo por meio de uma política pública permanente. 
4. Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade 
de seus sujeitos. (BRASIL, 2004). 

 
O Art. 7º da Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes 

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas 

de atendimento da Educação Básica do Campo, destaca: 

 

A Educação do Campo deverá oferecer sempre o indispensável 
apoio pedagógico aos alunos, incluindo condições infraestruturas 
adequadas, bem como materiais e livros didáticos, equipamentos, 
laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto, em conformidade 
com a realidade local e as diversidades dos povos do campo, com 
atendimento ao art. 5º das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas escolas do campo (BRASIL, 2008, p. 3). 
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É necessário que o projeto pedagógico da escola esteja em consonância com 

os objetivos dos povos do campo e que o mesmo seja capaz de colaborar na 

formação de cidadãos capazes de perceber, discutir e questionar os problemas 

inerentes a sua vivência. Para tanto, as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo no artigo 7º ressaltam: 

 

É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através 
de seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas 
de atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização 
do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços 
pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política de 
igualdade (BRASIL, 2002, p. 23). 

 

Esta organização do espaço escolar, seja em relação ao projeto pedagógico da 

escola ou a organização do calendário letivo, é fundamentada no artigo 28, inciso II 

da LDB/96. A referida Lei estabelece que o calendário letivo deve ser organizado 

respeitando o tempo de chuva, plantação e colheita, bem como as especificidades 

em relação ao meio rural.  

Bem como, o Parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara de 

Educação Básica do Ministério da Educação, n° 1/2006, fortalece a Pedagogia da 

Alternância praticada pelos CEFFA’s, ao reconhecer, como dias letivos, tanto os 

praticados no meio escolar, quanto os vivenciados no meio socioprofissional. Além 

desses reconhecimentos, proporciona mais visibilidades, que passam a ocupar cada 

vez mais um lugar de destaque nos diversos programas governamentais que tratam 

do desenvolvimento agrário. 

Com isso, na Figura n° 11, apresenta-se o calendário escolar da Escola Família 

Agrícola de Sobradinho - EFAS, que é diferenciado, tendo a pedagogia da 

alternância como componente norteador dessa construção, onde os processos 

formativos se alternam na escoa e na família/ comunidade. 
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Figura 11: Calendário Escolar da Escola Família Agrícola de Sobradinho - EFAS, 2018. 

 CALENDÁRIO ESCOLAR - EFAS 2018 
Período  Turmas Dias Letivos FÉRIADOS LETIVOS 

05/03 a 16/03 3º, 9º e 8º ANO 11   

19/03 a 30/03 2º, 1º e 7º ANO 11  

02/04 a 13/04 3º, 9º e 8º ANO 11   

16/04 a 27/04 2º, 1º e 7º ANO 11  

30/04 a 11/05 3º, 9º e 8º ANO 11   

14/05 a 25/05 2º, 1º e 7º ANO 11  

28/05 a 08/06 3º, 9º e 8º ANO 11  

11/06 a 22/06 2º, 1º e 7º ANO 11  

RECESSO 23 A 01/07/2018 

02/07 a 13/07 3º, 9º e 8º ANO 11  

16/07 a 27/07 2º, 1º e 7º ANO 11  

30/07 a 10/08 3º, 9º e 8º ANO 11  

13/08 a 24/08 2º, 1º e 7º ANO 11  

27/08 a 07/09 3º, 9º e 8º ANO 11  

10/09 a 21/09 2º, 1º e 7º ANO 11  

24/09 a 05/10 3º, 9º e 8º ANO 11  

08/10 a 19/10 2º, 1º e 7º ANO 11  

22/10 a 02/11 3º, 9º e 8º ANO 11  

05/11 a 16/11 2º, 1º e 7º ANO 11  

19/11 a 30/11 3º, 9º e 8º ANO 11  

03/12 a 14/12 2º, 1º e 7º ANO 11  

FECHAMENTO DE NOTAS E CONSELHO DE CLASSE 15 A 21/12 

22/12 - CONCLUSÃO DO 9º ANO 

 

 
Fonte: Plano de Formação da Escola Família Agrícola de Sobradinho, 2018. 

 

Nesse contexto, as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, adotam calendário 

escolar próprio, analisando as especificidades de cada região de atuação, tendo a 

Pedagogia da Alternância como método norteador do processo formativo, permitindo 

enquanto as turmas estão na escola tenham outras na comunidade, aplicando os 

instrumentos pedagógicos, experimentando os conhecimentos adquiridos nas 

realidades em que vivem e construindo novos conhecimentos.  

 

 

4.2 Trajetória das Escolas Famílias Agrícolas com Educação Profissional 
através da rede REFAISA 
 

Nas últimas duas décadas as Escolas Famílias Agrícolas passaram a ampliar o 

processo de escolarização e formação da classe trabalhadora, ofertando os Cursos 

de Educação Profissional Integrado ao Ensino Médio, com duração de três ou 
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quatros anos, formando-os/as adolescentes e jovens do campo em Técnicos em 

Agropecuárias de nível médio, além do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). 

A seguir, compreenderemos os marcos históricos dessa trajetória educacional, 

conforme linha do tempo na Figura nº 12, e o detalhamento das motivações e formas 

de atuação das Escolas Famílias Agrícolas de Alagoinhas, Monte Santo, Correntina, 

Rio Real, Irará, Ladeirinhas, Brotas de Macaúbas e Sobradinho, que fazem parte da 

rede REFAISA, e já desenvolvem os Cursos de Educação Profissional, sendo essas 

lócus desse processo investigativo.  

 
Figura 12: Ano de Início dos Cursos de Educação Profissional nas EFA’s da REFAISA. 

 
 

 
Fonte: Dados do Pesquisador, 2018. 

 
 

A primeira Escola Família Agrícola - EFA a implantar o Curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio foi 

em Alagoinhas (Figura 13), em 2002, através da Associação da Escola Família 

Agrícola da Região de Alagoinhas – AEFARA. Está se insere no Território do Litoral 

Norte e Agreste, caracterizando-se, geograficamente, como zona de transição litoral-

caatinga-recôncavo, abrangendo os municípios de Alagoinhas, Aporá, Crisópolis, 

Olindina, Aramari, Inhambupe e Sátiro Dias. Há enorme peso da agricultura no setor 

econômico dos municípios congregados, destacando-se Alagoinhas como o principal 

centro comercial. Sendo a Citricultura, Apicultura, Olericultura, Cultura da Mandioca, 

Cultura do Coqueiro e Bovinocultura as principais atividades agropecuárias 

desenvolvidas. 
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Figura 13: Escola Família Agrícola de Alagoinhas - EFARA. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

O trabalho de mobilização social foi estruturado pela Pastoral Rural da Diocese 

de Alagoinhas, em 1983, que iniciou logo várias atividades junto aos agricultores/as 

com o objetivo de juntos encontrarem soluções e possíveis caminhos para sanar ou 

amenizar a problemática do êxodo rural, priorizando os/as adolescentes e jovens do 

campo. Dessa Pastoral Rural é que partiu a ideia de implantar uma Escola Família 

Agrícola - EFA na região, com sua pedagogia voltada especificamente para a 

formação da classe trabalhadora. 

A AEFARA surgiu em 1983, tendo como público predominante os/as filhos/as 

de pequenos agricultores/as familiares. De 1983 a 1987 desenvolveu a educação 

informal, de 1988 a 1998 trabalhou com o Ensino Fundamental e, a partir de 2002, 

passou a trabalhar com a Educação Profissional. 

O curso de 2002 a 2015 foi ofertado em três anos, seguindo as diretrizes de 

nível nacional e estadual da educação profissional, e somente em 2016 entra a 

primeira turma com duração de quatro anos, atendendo as novas orientações 

regulamentadas pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, sendo definidas para 

todas as EFA’s ligadas à REFAISA em espaços de formação continuada como 

padrão a duração dos cursos. 

A EFARA que fica localizada na fazenda Bebedouro, comunidade Boa Vista, 



99 

 

município de Inhambupe/BA, mesmo sendo referenciada como EFA de Alagoinhas, 

por causa da região, tem se revelado como uma das propostas alternativas de 

educação integral e profissional para os/as filhos/as de agricultores/as familiares. 

A EFARA, assim como as demais EFA’s, é constituída de uma associação de 

famílias agricultoras e lideranças, a qual é responsável pela condução do Projeto 

Educativo e Gestão Escolar. A escola está ligada à rede regional (Rede das Escolas 

Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA), à nacional (União Nacional 

das Escolas Famílias Agrícola do Brasil - UNEFAB) e internacional (Associação 

Internacional dos Movimentos Rurais de Formação por Alternância).  

Nos seus vários níveis de organização, possui articulações e parcerias com 

instituições internacionais, nacionais, governamentais e não governamentais. Tais 

parcerias têm como objetivo transformar as ações educativas inovadoras do meio 

rural em um Programa de Educação do/no Campo com a total participação da 

sociedade civil organizada. 

Em 2004, foi implantado o curso de educação profissional na região de Monte 

Santo - Bahia, através da Escola Família Agrícola do Sertão - EFASE (Figura 14), 

resultado de um trabalho de mobilização comunitária e da percepção de alguns 

agentes e lideranças rurais do problema do êxodo rural, e nesse contexto, a escola 

poderia se tornar mais um instrumento para mudar esta situação.  

 

Figura 14: Escola Família Agrícola de Monte Santo - EFASE. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 
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Atualmente a EFASE é gerida pela Associação Comunitária Terra Sertaneja - 

ACOTERRA, tendo como objetivo possibilitar aos filhos/as de agricultores/as uma 

aprendizagem voltada para sua realidade, através do manejo adequado dos 

recursos naturais, em particular da caatinga (vegetação predominante e em 

extinção), demonstrando na prática que esta região é viável e que os/as 

trabalhadores/as não precisam migrar para viver, buscando com isso a redução do 

êxodo rural. 

Com estes objetivos citados, a primeira preocupação da escola foi com relação 

a capacitação de recursos humanos para mobilizarem as comunidades, levando 

junto destas a discussão sobre a Escola Família Agrícola - EFA. Para esta 

capacitação, foi optado pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo 

- MEPES, onde no ano de 1995 esteve presente uma agente por um período de oito 

meses, no ano de 1996 outras duas agentes, e no ano de 1997 mais dois agentes, 

completando os cinco primeiros monitores/as da EFASE, sempre com objetivo de 

aprofundar os conhecimentos da metodologia da alternância e dos princípios 

básicos da Escola Família Agrícola - EFA.  

Sua criação teve forte contribuição da Comissão Pastoral da Terra - CPT, 

diocesana. E em março de 1996 iniciou contato com a Rede das Escolas Família 

Agrícolas Integradas no Semiárido - REFAISA, que existia desde 1994, e desde 

então acompanham de forma constante os processos de formação e discussão 

enquanto entidade regional das EFA’s. Segundo os/as monitores/as da escola, estes 

contatos têm ajudado muito, pois mostram a realidade das outras EFA’s, seus 

problemas e soluções encontradas, dá também o senso do conjunto e da articulação 

das EFA’s, fatores estes essenciais para a caminhada. 

A EFASE está localizada na Fazenda Lagoa do Pimentel, zona rural, município 

de Monte Santo - BA. 

Em Correntina - Bahia, os trabalhos de base junto às comunidades rurais, 

animadas pela igreja católica, começaram em 1986, somente em 1994 iniciou a 

primeira turma com cursos informais, em 1996 com o Ensino Fundamental II (5ª a 8ª 

série), e em 2004 o Curso de Educação Profissional em Agropecuária. O relato 

abaixo traz mais informações relevantes para melhor compreensão desse processo 

histórico, 
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Em Correntina, os trabalhos de base, surgiram na década de 80, 
precisamente em 1986, com a ação da igreja católica, na pessoa do 
Padre André, uma pessoa muito sensível as questões dos 
trabalhadores rurais, então ele primeiro ajudou a criar o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, depois se viu a necessidade de uma escola 
que pudesse atender os anseios dos pequenos agricultores, e 
começou a trabalhar essa ideia nos encontros paroquiais, e ele 
começou a buscar informações, mandar pessoas para conhecer 
outras escolas, primeiro teve duas pessoas que foram conhecer a 
Escola Família Agrícola de Riacho de Santana, passaram lá uns 
quinze dias vivenciando. Quem foi trouxe as informações que não 
era bem o que o Padre estava almejando, precisaria de uma escola 
com o trabalho mais voltado para base nas questões em defesa dos 
pequenos agricultores. Depois em 1986 e essa ideia foi sendo 
trabalhada internamente até 1991, e foi enviado um agricultor jovem 
para passar um período na Escola Família Agrícola de Alagoinhas, 
também ficou lá um período de quinze dias, e o Joao Barbosa, que 
hoje ele é pai de aluno aqui na escola voltou todo sensibilizado como 
o trabalho que era desenvolvido na EFA. Em 1991 nós tivemos aqui 
pela primeira vez a presença do Thierry, e retomou com mais 
precisão, com mais empenho os trabalhos para a implantação da 
EFA de Correntina. Com a vinda de Thierry depois foi feito o trabalho 
de base, foi formado uma comissão nas comunidades. Em 1993 
selecionou mais outros rapazes e eu fomos selecionados para fazer 
o curso de formação promovido pelo MEPES no Espirito Santo, 
então a escola surgiu a partir daí ela concretamente deu início as 
suas atividades de forma informal em 1994 com objetivo de dar uma 
resposta as necessidades, as carências dos pequenos agricultores 
desse município e dos municípios do entorno. A princípio a escola de 
Santa Maria do Jaborandi entrou nesse trabalho, mas o básico foi 
esse para responder as necessidades tanto da área de educação 
que naquela época não tinha ensino fundamental de 5ª a 8ª série em 
nenhum povoado, veio surgir depois disso os meninos mal concluíam 
a 4ª série, porque eram escolas multisseriadas, então a partir dessa 
necessidade e dificuldade, sensibilizou e buscou informações e 
encaminhou junto aos pequenos agricultores a possibilidade de 
trazer para Correntina uma escola com essa metodologia com essa 
filosofia de alternância. Daí foi criada uma comissão para dar 
continuidade nesse trabalho de base em todas as comunidades, era 
formado por dois representantes de cada comunidade, se reuniam 
duas vezes por mês com estudo, debates sobre o que era a escola 
para a criação do estatuto social da associação, que era uma peça 
principal para criar a Escola Família Agrícola, e quando retornamos 
depois de 8 meses, em 1994 já demos início as atividades da Escola 
Família Agrícola aqui com a primeira turma de 5ª a 8ª serie três anos, 
mas na verdade não foram três anos, foram dois ano com o curso 
informal. A EFA foi apoiada pela SIMFR (Bélgica) através do Padre 
Benoni, que era o representante aqui na Bahia encaminhava os 
projetos e esse projeto saiu em 1995 e 1996, nós começamos a 
construir a sede e já terminou a conclusão em meados de 1996, e 
não tivemos como ter turmas em 1996, e já na sede própria no Sitio 
Terra Nova foi denominado começamos a primeira turma formal, mas 
também três anos de 5ª a 8ª serie. (Genivaldo de Souza Lopes, Diretor 

da Escola Família Agrícola Padre André de Correntinha Bahia, 2018). 
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A educação naquela época na região de Correntina-BA era precária, e com 

isso, os/as adolescentes e jovens do campo, tinham poucas opções para o pleno 

êxito de sua escolarização e formação integral. Além das escolas estarem distantes 

de suas residências, também o mesmo ocorria em relação à sua realidade. A 

orientação agropecuária (parte profissional) era praticamente inexistente na região 

para a classe trabalhadora. Como consequência de tudo isso, verifica-se uma saída 

em massa de jovens e adultos do campo para as grandes cidades. 

Quando questinado sobre a mudança do ensino fundamental para o ensino 

médio profissional, o diretor da EFACOR, traz as motivações: 

 

A gente estava com a turma do fundamental, mas no decorrer dos 
anos no início não tinha escolas de nível fundamental na zona rural 
nos povoados, então anos depois, começou a surgir as escolas de 
ensino fundamental de 5ª a 8ª série em vários povoados, e isso foi 
um dos pontos que acabou dificultando a vinda de alunos para a 
Escola Família Agrícola, as famílias  talvez prefeririam ter o seu filho 
mais próximo do que ficar duas semanas longe de casa, o outro fator 
foi a questão que começou a chegar crianças para fazer o curso 
embora não era o profissional tinha esse caráter de ficar duas 
semanas fora de casa criança de 9 e 10 anos, e também começou a 
diminuir o número de matriculas, outra questão os meninos e 
meninas terminavam o curso aqui e uma das propostas era que 
esses jovens, adolescentes pudessem dar continuidade de um 
trabalho na comunidade junto com a família, porém, saiam e iam dar 
continuidade do ensino médio numa escola tradicional, então aquilo 
que a EFA trabalhava nos três anos aqui quando eles chegavam iam 
praticamente estudar na cidade, onde o ensino médio 
descaracterizava tudo aquilo que foi apresentado a eles no processo 
de formação. Começou também a gente perder jovens para outras 
escolas que estavam instaladas nos municípios, as escolas técnicas 
a gente achou que se quisesse dar continuidade com a EFA a gente 
teria que buscar o ensino médio profissional, então o fator foi esse a 
questão da faixa etária que estavam chegando muito cedo e as 
escolas começaram a chegar perto das suas residências e essa 
saída dos adolescentes e jovens para outras escolas. (Genivado de 
Souza Lopes, Diretor da Escola Família Agrícola Padre André de 
Correntinha Bahia, 2018). 

 

Conforme constatado em campo, a EFA de Correntina (Figura 15), é fruto de 

uma caminhada traçada por uma equipe formada de padres, freiras e leigos 

comprometidos com a formação do jovem rural, já que ocorre um grande êxodo 

destes para a cidade. Está localizada no Sítio Terra Nova, km 15, Harmônio 

Arrojado, Zona Rural do município de Correntina-BA. 
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Figura 15: Escola Família Agrícola de Correntina - EFACOR. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

A Escola Família Agrícola de Correntina foi construída depois de longo 

processo de discussão, de amadurecimento e de mobilização até a organização de 

uma entidade mantenedora e gestora. As famílias e os/as estudantes colaboraram 

na construção e manutenção da escola. Este processo foi necessário para capacitar 

a comunidade que vem gerindo esse espaço. O financiamento para as obras civis, 

aquisição dos equipamentos, materiais e a manutenção temporária dos monitores/as 

e professores/as por vezes, vêm da cooperação internacional. 

Em 2007, foi implantado em Rio Real, estado da Bahia, localizada no Território 

do Litoral Norte, a Escola Família Agrícola Litoral Norte - EFALN (Figura 16), 

resultado de um conjunto de constatações emblemáticas para as populações do 

campo: estiagens constantes, por Índice de Desenvolvimento Humano - IDH’s muito 

abaixo da média nacional e por deficiência de políticas públicas voltadas para a 

educação contextualizada que traga mudanças estruturantes na região, daí a 

necessidade de criar um Curso de Educação Profissional em Alternância, que 

discute sobre esses problemas da região e buscam pistas para reduzir o êxito dos 
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jovens do campo.  

 

Figura 16: Escola Família Agrícola de Rio Real - EFALN. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

A EFA está localizada no Povoado Lagoa de Baixo, município de Rio Real - BA, 

sendo uma região do Litoral Norte baiano onde é habitada por pessoas carentes, 

agricultores/as familiares que tiram o seu sustento de atividades agrícolas. Ao 

mesmo tempo em que é uma região que tem na agricultura a base econômica e 

social, onde mais de 60% da população vive na zona rural, e mais de 80% são 

beneficiários diretos e indiretos das atividades agrícolas.  

Em alguns municípios do entorno da EFALN predomina o cultivo da laranja, 

coco, maracujá, mandioca, amendoim, milho, caju, consociado com a criação de 

animais. Em outros municípios cultivo da agricultura e a pecuária é muito fraco, pois 

as terras estão concentradas nas mãos dos fazendeiros, fazendo com que as 

famílias sobrevivam vendendo dias de serviços e outros desenvolvendo pequenas 

atividades artesanais, as quais não são suficientes para o sustento da família.  

Desta forma, percebe-se a crescente necessidade por profissionais da área 

técnica e ao mesmo tempo um grande número de adolescentes e jovens que 

terminam o Ensino Fundamental II e não têm possibilidade de realizar a continuidade 

dos estudos em um curso de educação profissional. 

Neste quadro, a EFALN busca desde 2005, ano de sua fundação, trazer para 

os/as filhos/as de agricultores/as da região uma educação em alternância 
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contextualizada com a região, e voltada para os grandes desafios de convivência 

com a falta de terra, na busca constante de alternativas viáveis para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. 

Na região existem as Instituições Federais e Estaduais que oferecem o Curso 

Técnico em Agropecuária, no entanto, estes ocorrem em tempo integral, exigindo 

que o/a estudante se afaste de sua família/comunidade no período do curso. Esse 

afastamento onera as famílias financeiramente, haja visto a necessidade das 

famílias custearem todo o curso, pois o/a estudante não terá condições de trabalhar 

e gerar renda durante o curso. 

Nesse sentido, a alternância possibilita a formação nos tempos escola e 

tempos comunidades, onde o/a estudante não se afasta completamente da 

família/comunidade, ao contrário, ele/a fortalecerá estes laços através das atividades 

de retorno e demais instrumentos pedagógicos que fazem do ambiente sócio 

comunitário importante espaço educativo e didático. Além disso, este estudante 

desenvolve o Projeto Profissional do Jovem - PPJ, que possibilita uma experiência 

socioprodutiva que trará renda, sendo fator decisivo na formação integral, na 

experiência da “primeira atividade profissional” didaticamente orientada, o que 

completa seu aprendizado e a pedagogia da alternância. 

Já na região de Irará - Bahia, o Curso de Educação Profissional surge em 

2009, onde a Escola Família Agrícola de Irará - EFAI (Figura 17), surgiu a partir de 

diagnósticos dos Planos Municipais de Desenvolvimento Local - PMDL. Nesses 

planos, foram apontados pelos agricultores/as e seus filhos/as a necessidade de 

implantação de uma EFA na região de Irará que proporcionasse uma educação 

contextualizada, com o propósito de qualificar os/as jovens para a geração de 

trabalho e renda, na perspectiva de desenvolver projetos empreendedores rurais 

com vistas à permanência no campo e a diminuição do êxodo rural. 

Entre os anos 2009 a 2015 o curso tinha duração de três anos, somente em 

2016 inicia uma nova turma de quatro anos do curso de educação profissional. 

Nesse sentido, entre os anos de 2003 a 2004, foram iniciadas atividades 

educativas para os trabalhos de base nas comunidades e nos municípios da região 

que contribuíram para a articulação e fundação da Associação Regional criando um 

Comitê Gestor a nível regional com representantes da sociedade civil e poder 

público, estabelecendo parcerias com seis Prefeituras Municipais da Região: Água 
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Fria, Coração de Maria, Irará, Pedrão, Ouriçangas e Santanópolis, com objetivo de 

contribuir com a implantação da Associação da Escola Família Agrícola - EFA.  

 

Figura 17: Escola Família Agrícola de Irará - EFAI. 

 

 

Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

As entidades que inicialmente contribuíram para o processo de implantação da 

Escola Família Agrícola de Irará foram: a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra 

- CEDITER, o DISOP Brasil, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Irará - STRI e a Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integrada do Semiárido - 

REFAISA. 

A Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola dos Municípios 

Integrados da Região de Irará - AEFAMI, é uma entidade sem fins lucrativos, 

fundada em 17 de julho de 2006, está localizada na Fazenda Boca de Várzea, zona 

rural, no município de Irará-BA, sendo responsável pela gestão e manutenção da 

EFA. A AEFAMI é constituída por famílias de agricultores/as, pessoas e entidades 



107 

 

que se uniram para promover o desenvolvimento regional sustentável do campo, no 

espírito da solidariedade e resolver os problemas da formação e qualificação 

profissional de adolescentes, jovens e adultos.  

Em Ladeirinhas, município de Japoatã, estado do Sergipe, surge a educação 

profissional em 2009, e deste então, o curso tem duração de três anos. A Escola 

Família Agrícola de Ladeirinhas – EFAL (Figura 18), está situada no Povoado 

Ladeirinhas, é mantida pela Associação Mantenedora da Escola Família Agrícola de 

Ladeirinhas - AMEFAL, fundada em 05 de setembro de 1993. 

 

Figura 18: Escola Família Agrícola de Ladeirinhas - EFAL. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

A preocupação dos agricultores com o futuro escolar dos filhos e filhas e com o 

êxodo rural fez com que o grupo de Missionários do Campo (Zé Luís, Gildo e 

Antonio), juntamente com um representante da Visão Mundial (Avelange) e um da 

Diocese, (Remy Gauvin), refletissem sobre a necessidade de se criar uma escola 

adaptada às condições regionais. 

Depois de várias discussões entre agricultores/as, missionários, Visão Mundial 

e Diocese de Própria - SE, resolveram conhecer a Escola Família Agrícola de Riacho 

de Santana - BA, onde também conheceram o Padre Benoni que os orientou a fazer 

um projeto para implantação da EFA a uma entidade Belga denominada de SIMFR. 

Em 1993, com a aprovação do citado projeto deu-se início a construção da 
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EFAL, a capacitação dos monitores/as no Movimento de Educação Promocional do 

Espirito Santo - MEPES, no estado do Espirito Santo, e o trabalho de base para 

escolha dos estudantes que formaram a primeira turma, iniciando em 1994. 

Conforme diretrizes da Educação Profissional no estado do Sergipe, o curso 

tem duração de três anos, mesmo com o debate em rede para padronização em 

quatro anos, não foi possível essa adequação. 

 

Figura 19: Diretores/as da REFAISA, Diretores da EFA de Ladeirinhas e Coordenação 
de Educação do Campo do Estado de Sergipe. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

A EFAL tem forte ligação na manutenção e administração da Secretaria 

Estadual de Educação do estado de Sergipe, conforme Figura nº 19 durante o 

processo investigativo foi constatado a presença de representantes da Secretaria na 

estrutura física da EFA, em que naquele momento foi tratado de questões 

relacionadas a Educação Profissional com representares da REFAISA e da EFA. 

Em 2015, em Brotas de Macaúbas - Bahia também foi implantado o curso de 

educação profissional, na Escola Família Agrícola da Região de Brotas de Macaúbas 

– EFAR (Figura 20), que estar situada na transição entre a Chapada Diamantina e o 

Vale do São Francisco, estado da Bahia. A microrregião onde o projeto educativo 

está implantado é composta pelos municípios de Brotas de Macaúbas, Ipupiara e 

Oliveira dos Brejinhos, na mesorregião Centro Sul baiano, no Território de Identidade 
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do Velho Chico. 

Na falta de maior incentivo governamental, de políticas públicas de Convivência 

com o Semiárido e de uma educação contextualizada, prevalece na base da 

economia uma agropecuária limitada e dependente das condições climáticas muitas 

vezes adversas por causa de secas cíclicas e prolongadas, concentrando-se em 

lavouras temporárias com técnicas rudimentares, resultando em baixa produção e 

êxodo rural, principalmente de jovens. Algumas áreas de fundo de pasto com 

predominância da criação caprina lutam com dificuldades pela sua sobrevivência e a 

atividade de extração mineral, principalmente de quartzo, que ocorre em grande 

parte de maneira rudimentar e clandestina, beneficiando a poucos. 

Embora com longa tradição de violência política praticada por jagunços e 

coronéis, esta microrregião possui um grande potencial organizativo, com a 

presença de várias Associações Comunitárias, fruto de um longo trabalho da Igreja 

Católica, de Sindicatos de Trabalhadores Rurais e de outras organizações não-

governamentais, a exemplo do Centro de Assessoria do Assuruá - CAA, da 

Fundação para o Desenvolvimento Integral do São Francisco - FUNDIFRAN e da 

Comissão Pastoral da Terra - CPT, entre outras. Em decorrência disto tudo, tem 

aparecido, recentemente, em alguns municípios da região, modelos mais abertos e 

mais participativos de administração e gestão pública municipal, o que permite certo 

otimismo quanto ao crescimento positivo do Índice de Desenvolvimento Humano. 

O projeto da Escola Família Agrícola em Brotas de Macaúbas, encontra sua 

raiz na atuação social da Igreja Católica na segunda metade do século passado. 

Este trabalho, pioneiro nesta região do sertão da Bahia, visava o desenvolvimento 

integrado de comunidades, através de ações direcionadas para as áreas de 

pastoral, de saúde e de educação, extremamente carentes na época. Entre as ações 

desenvolvidas no setor de educação, destacava-se o Projeto da Escola Comunidade 

Rural - ECR, inspirado no modelo das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s.  

A Escola Comunidade Rural de Brotas de Macaúbas, prestou relevantes 

serviços às comunidades rurais da região de 1975 a 1994, quando, por motivos 

diversos, parou suas atividades, após ter formado 187 jovens nas áreas das técnicas 

agropecuárias e da economia do lar.  

A atuação destacada da maioria destes jovens formados, egressos da ECR, 

em suas respectivas comunidades ao longo dos anos, bem como sua inserção e 
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participação ativa nos movimentos e organizações profissionais, sociais e culturais 

da região, chamou a atenção de um grupo de pessoas, entre representantes de 

comunidades rurais, responsáveis associativos e representantes do poder público. 

Este fato desembocou em 2009 na ideia da implantação de uma nova EFA na 

região, formada pelos municípios de Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Oliveira dos 

Brejinhos e Morpará.  

A partir daí, surge a criação da Associação de Desenvolvimento das 

Comunidades Rurais de Brotas de Macaúbas e Região - ADECORBE, que percorreu 

conhecendo outras EFA’s já em funcionamento, visitando: Macaúbas, Correntina, 

Riacho Santana, Boquira e Monte Santo, ambas no estado da Bahia. Diante dessas 

experiências das visitas, surgiu a proposta de buscar alguém que já tinha uma 

vivência em EFA, na qual resultou na vinda de Mara Pimentel de Andrade, ex-aluna 

de EFA de Monte Santo, com a proposta de trabalhar com as comunidades. Neste 

trabalho ela contava com o apoio e o auxílio da prefeitura municipal, de algumas 

lideranças das comunidades e das paróquias dos municípios, resultando desse 

trabalho um envolvimento maior da comunidade. 

 

Figura 20: Escola Família Agrícola de Brotas de Macaúbas - EFAR. 

 

 

Fonte: Pesquisador, 2018. 
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A EFA está localizada na Rua Santo Afonso, nº 183, centro da cidade de Brotas 

de Macaúbas-BA, e se insere numa luta cidadã que encontra seu apelo social pela 

emergente necessidade de ter escolas no e do campo, apropriadas à realidade local 

e regional, comprometidas com a sucessão e o fortalecimento da agricultura familiar, 

em base aos paradigmas da sustentabilidade na produção e reprodução da vida no 

meio rural brasileiro. 

Em Sobradinho, região norte do estado da Bahia, surge em 2016 o curso de 

educação profissional, após vinte cinco anos (1990 a 2015) ofertando somente o 

ensino fundamental II (6º ao 9º ano). A partir de 2016 passa ofertar o Ensino 

Fundamental II e o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, definido essa nova linha de atuação em 

assembleia da Associação Comunitária Mantenedora da Escola Família Agrícola de 

Sobradinho - AMEFAS (Figura 21). 

 

Figura 21: Parte Interna da Escola Família Agrícola de Sobradinho – EFAS. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

Essa iniciativa de educação profissional surge a partir da constatação das 

necessidades das comunidades e dos parceiros que atuam na execução de políticas 

públicas na região. Havia também uma percepção por parte das famílias, de uma 

demanda reprimida no campo, no que tange a educação de nível médio, profissional 

e superior, já que os anos iniciais da educação básica e finais do ensino 

fundamental, com o avanço da educação no Brasil, já estão bem mais presentes nas 

comunidades rurais, mesmo de forma precária ou com nucleação, mas a oferta 

anual é garantida pelos municípios. 

A ideia de criação da EFA de Sobradinho surge no contexto e término da 

construção da Barragem de Sobradinho (Usina Hidroelétrica) nos anos 1970 a 1980. 

Com o fim da construção da barragem surge um ambiente caótico e desesperador, 
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desemprego em massa, falta de perspectiva de sobrevivência, falta de políticas 

públicas para geração de emprego e renda, violência, mortalidade infantil, falta de 

saúde e saneamento básico, educação precária, êxodo rural, índice de violência 

alarmante, prostituição, drogas, estes são os principais fatores sociais que afetam 

aos agricultores/as, pescadores, ribeirinho, alterando completamente sua dinâmica 

de vida. 

Os/as atingidos/as pela barragem viram no associativo uma saída para se 

unirem e se organizarem para lutarem e ocuparem as terras devolutas e 

inexploradas das adjacências do município de Sobradinho, sendo a saída para 

lutarem por seus direitos e dias melhores, sobretudo por educação escolar de 

qualidade e continuada, sobretudo, para os/as filhos/as da classe trabalhadora.  

Neste cenário que foi criada nos anos 1980, a União das Associações de 

Sobradinho e Arredores - UASA, entidade formada por (24) vinte e quatro 

associações que se reuniram para lutar por dias melhores e buscarem alternativa 

para os problemas sociais bem acentuados naquela época. 

E dentro dessa União, mais tarde em 1990, surge a Escola Família Agrícola de 

Sobradinho - EFAS, a partir do associativismo e da luta dos agricultores e das 

agricultoras. A escola foi criada para atender as necessidades e as aspirações das 

famílias que almejava uma escola diferenciada de qualidade, que contribuísse para 

uma formação integral para um público especifico, os filhos e as filhas de 

agricultores/as, que aperfeiçoassem tecnicamente na agropecuária e que 

permanecessem no campo. 

 

Figura 22: Parte Externa da Escola Família Agrícola de Sobradinho - EFAS. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 
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A EFA de Sobradinho desde 1994 é gerida pela Associação Comunitária 

Mantenedora da Escola Família Agrícola de Sobradinho - AMEFAS, entidade 

jurídica, formada pelas famílias e ex-alunos. Atua a mais de vinte e oito anos com 

sua proposta de Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido, por 

meio da Pedagogia da Alternância, atualmente com Ensino Fundamental II e 

Educação Profissional de nível médio. 

A AMEFAS faz parte desde a fundação da regional Rede das Escolas Famílias 

Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA fundada em 1994, com intuito de 

melhorar organização de suas filiadas, que são as EFA’s, para lutarem pela 

educação do campo, cumprindo função articuladora no campo político, social e 

pedagógico. 

A EFA de Sobradinho, que está localizada na Estrada da Correnteza, km 06, 

zona rural do município de Sobradinho-BA, atende as demandas de estudantes do 

campo do Território Sertão do São Francisco - TSSF, diretamente dos municípios de 

Sento-Sé, Sobradinho, Juazeiro, Remanso, Pilão Arado, Campo Alegre de Lourdes e 

Casa Nova, bem como adolescentes e jovens dos municípios fronteiras do estado do 

Piauí e do Pernambuco. 

Esse é o percurso das oito (08) Escolas Famílias Agrícolas da REFAISA com 

Cursos de Educação Profissional, não sendo sistematizada a trajetória nesse estudo 

da EFA de Ribeira do Pombal, pelo fato do início do curso ser no período de 

conclusão dessa pesquisa em 2018. 

Em resumo, constatou-se que até o ano de 2015, os cursos de educação 

profissional nas EFA’s do estado da Bahia eram ofertados em três anos, conforme 

Política de Educação Profissional do estado e das diretrizes de nível nacional. 

Somente a partir de 2016 no estado da Bahia adota a duração dos cursos em quatro 

anos, conforme aprovação pelo Conselho Estadual de Educação - CEE e emissão 

das Autorizações de Funcionamento das Escolas.  

E com essa trajetória na implantação das escolas e dos cursos, resultado da 

demanda local das populações, e em muitos casos da ausência do estado brasileiro 

em assegurar o direito à educação, na ilustração abaixo, Figura nº 23, aponta dados 

quantitativos de matriculados e concluintes no Sistema de Ensino EFA/REFAISA.  
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Figura 23: Dados dos Matriculados e Concluintes nas EFA’s da REFAISA através dos 

Cursos de Educação Profissional Técnico em Agropecuária.  
 

 
Fonte: Dados do Pesquisador, 2017. 

 

Percebe-se uma demanda gradativa de vagas de adolescentes e jovens em 

cursarem nas Escolas Famílias Agrícolas, o que na maioria dos casos analisados, os 

estabelecimentos não comportam as solicitações recebidas, recebendo anualmente 

um quantitativo menor, que o demandado pelas organizações populares e pelas 

comunidades rurais. 

Analisando os dados de conclusão dos estudos em alguns anos escolares, 

como por exemplo,  2009, 2010 e 2017 onde se tem um declíneo de conclusões, 

estão relacionados a muitas pendências na entrega dos trabalhos de conclusão do 

curso pelos estudantes, ficando sempre além do prazo estabelecido, para 

apresentação e conclusão no ano seguinte. Esses trabalhos podem ser estágios 

profissionais, produção de relatório técnico, elaboração do Projeto Profissional do 

Jovem - PPJ e/ou apresentações orais finais. No caso da EFA de Monte Santo, é 

solicitado para conclusão do curso, um Trabalho de Conclusão do Curso - TCC, com 

normas acadêmicas e técnicas. 

A seguir, na Figura nº 24, aponta de forma resumida, os quantitativos de 

matriculados, concluintes, estudantes em curso e as desistências nos Cursos de 

Educação Profissional de Técnica de Nível Médio em Agropecuária Integrdo ao 

Ensino Médio nas Escolas Famílias Agrícolas ligadas a REFAISA, ao longo dos anos 
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letivos 2002 a 2017. Aqui considerou-se os em curso quem estava matriculados nos 

anos de 2015 em diante, que só irão concluir a partir de 2018. 

 
Figura 24: Situação da Formação dos Jovens nas Escolas Famílias Agrícolas da 

REFAISA nos anos de 2002 a 2017 nos Cursos de Educação Profissional. 
 
 

  
Fonte: Dados do Pesquisador, 2017. 

 
Considerando os anos de 2002 a 2017, 3.486 adolescentes e jovens do campo 

foram matriculados nas EFA’s, houve 751 desistências, que correspondente a vinte 

e dois por cento (22%) que não deram sequência ao curso profissional, por fatores 

diversos, dentre eles, o principal é a não adaptação à escola e ao regimento escolar, 

levando até mesmo em muitos casos ao cancelamento de matriculas e/ou retirada 

espontânea pelas famílias. Além disso, a baixa exigências das escolas públicas 

fazem com que os/as estudantes fiquem motivados em estudar nesses 

estabelecimentos, mesmo em condições precárias. Com a ampliação das Escolas 

Técnicas, essas dispõem de melhores estruturas, e no caso das EFA’s de 

Alagoinhas e Rio Real, encontram muita concorrência no fechamento das turmas em 

cada ano letivo. 

Cerca de 1.581 profissionais, correspondente a quarenta e cinco por cento 

(45%), já foram formados pelas EFA’s que integram a REFAISA ao longo dos cursos 

de três ou quatros anos, todos na modalidade de Técnico em Agropecuária. 



116 

 

Em 2017, tem 1.154 estudantes em curso, sendo trinta e três por cento (33%), 

nos oito estabelecimentos de ensino de educação profissional (Alagoinhas, Monte 

Santo, Correntina, Rio Real, Ladeirinhas, Irara, Brotas de Macaúbas e Sobradinho). 

Conforme observado na Figura n°25. 

 

Figura 25: Porcentagem da Formação de Jovens do Campo nas EFA’s da REFAISA 
nos Cursos de Educação Profissional (2002 a 2017). 

 

 

Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 

Os cursos são autorizados pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, com 

duração de quatro anos, podendo ser renovados nos últimos seis meses do 

vencimento da autorização. No período da pesquisa, constatou-se que nove (09) 

Escolas Famílias Agrícolas da rede REFAISA estão em pleno gozo das prerrogativas 

legais de oferta, sendo oito (08) em funcionamento, que também são lócus dessa 

pesquisa, e uma (01) em processo de início em 2018, que é o caso da EFA de 

Ribeira do Pombal. No Quadro abaixo nº 07, constam mais informações. 

 

Quadro 07: Detalhamento do Processo de Autorização dos Cursos e Área de Atuação 
das EFA’s ligadas a REFAISA com Educação Profissional no estado da Bahia e 

Sergipe. 
 

UNIDADE DE 
ENSINO 

ANO 
INÍCIO 

COD. MEC AUTORIZAÇÃO 
CEE 

NTE/SEC TERRÍTORIOS 
DE ATUAÇÃO 

Escola Família 
Agrícola da 
Região de 
Alagoinhas - EFA 

2002 
 

 
29432928 

Processo: 8907-
6/2010. 

Parecer: 257/2013. 
Resolução: 
134/2013. 

18 – 
Alagoinhas 

Litoral Norte e 
Agreste Baiano – 
BA. 
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Escola Família 
Agrícola do Sertão 
- EFASE - Monte 
Santo 

2004  
29427223 

Processo: 21663-
0/2011. 

Parecer: 128/2014. 
Resolução: 50/2014. 

04 – 
Serrinha. 

Sisal, Piemonte 
Norte do 
Itapicuru, 
Nordeste II, 
Velho Chico e 
Chapada 
Diamantina – BA. 

Escola Família 
Agrícola de 
Correntina - 
EFACOR 

2004  
29377510 

Processo: 38912-
5/2012. 

Parecer: 55/2016. 
Resolução: 25/2016. 

23 – Santa 
Maria da  
Vitória  

Velho Chico, 
Bacia do Rio 
Corrente, Bacia 
do Rio Grande e 
Bacia do 
Paramirim 

Escola Família 
Agrícola do Litoral 
Norte - Rio Real - 
EFALN 

2007  
29529026 

Processo: 67984-
7/2011. 

Parecer: 61/2016. 
Resolução: 29/2016. 

18 – 
Alagoinhas 

Litoral Norte e 
Agreste Baiano. 

Escola Família 
Agrícola de Irará – 
EFAI 

2009  
29396158 

Processo: 7866-
0/2016. 

O primeiro foi em 
2013. 

19 – Feira 
de Santana 

Portal do Sertão 
e Litoral Norte – 
BA. 

Escola Família 
Agrícola de 
Ladeirinhas - 
EFAL 

2009  
Cód. INEP 
2802 6268 

Processo: 
18.000.24760/2014-

8 
Parecer: 242/2015. 

Resolução: 
199/2015. 

 
- 

Baixo São 
Francisco 

Escola Família 
Agrícola Regional 
de Brotas de 
Macaúbas - EFAR 

2015  
29464498 

Processo: 22511-
2/2014. 

Parecer: 265/2016. 
Resolução: 
134/2016. 

02 – Bom 
Jesus da 

Lapa 

Velho Chico e 
Irecê. 

Escola Família 
Agrícola de 
Sobradinho - 
EFAS 

2016  
29397731 

Processo: 14577-
6/2016. 

Parecer: 281/2017. 
Resolução: 
156/2017. 

10 – 
Juazeiro. 

Sertão do São 
Francisco e 
Piemonte Norte 
do Itapicuru - BA, 
e estados do 
Piauí e 
Pernambuco. 

Escola Família 
Agrícola da 
Região de Cícero 
Dantas - EFAC 

2018  
Nível 

Municipal. 

Processo: 52889-
5/2013. 

Parecer: 263/2016. 
Resolução: 
132/2016. 

17 – Ribeira 
do Pombal 

Semi-Árido 
Nordeste II 

Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 

A perspectiva das EFA’s ligadas a rede REFAISA que até o presente momento 

só ofertam oficialmente somente o Ensino Fundamental II (Valente, Antônio 

Gonçalves e Itiúba), é implantar os Cursos de Educação Profissional nos próximos 

anos. Em 2017 a EFA de Ribeira do Pombal já foi autorizada pelo Conselho 

Estadual de Educação - CEE a iniciar suas atividades em 2018.  

Ao longo desse capítulo, ficou nítida a contribuição da parte progressista da 

Igreja Católica através das Comunidades Eclesiais de Bases - CEB’s na 
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implementação e viabilização do funcionamento das Escolas Famílias Agrícolas nos 

estados da Bahia e Sergipe, contribuindo até na captação de recursos financeiros e 

humanos junto a cooperação internacional. Vale destacar que a essência dessa 

experiência formativa se encontra no trabalho de base junto às comunidades e no 

envolvimento das famílias, que além de compreender a necessidade das EFA’s, 

contribuem no processo de gestão e manutenção. Desde sua origem, essas Escolas 

Famílias Agrícolas já surgem em rede, pela aproximação e parceira com outras 

EFA’s já em funcionamento, inclusive no estado do Espirito Santo, que é o grande 

berço da Pedagogia da Alternância no Brasil. 
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5 O PLANO DE FORMAÇÃO (CURRÍCULO) DAS ESCOLAS 
FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFA’S  

 

A título de sistematização e na tentativa de evidenciar as concepções 

conceituais defendidas nesse trabalho, incia-se esta sessão com o exercício de 

delimitar os conceitos de Escola Família Agrícola - EFA, Pedagogia da Alternância, 

Educação Contextualizada no Campo, Educação Profissional Contextualizada e 

Plano de Formação. No entanto, reafirmando a natureza histórico-social de tais 

conceitos aponta-se que os mesmos podem receber outras diversas formulações, 

desde sejam fundamentadas em sua materialidade de origem sendo: o campo, as 

políticas públicas, a  educação e os movimentos sociais.  

Escola Família Agrícola - EFA, é uma instituição de caráter comunitário 

gerido por uma associação de famílias, ex-alunos/as, pessoas e entidades afins, 

com a missão de promover a formação integral de filhos e filhas de agricultores/as 

familiares e trabalhadores/as rurais, visando o desenvolvimento local e sustentável, 

através da educação escolar por Alternância. 

A Pedagogia da Alternância consiste numa metodologia de organização do 

ensino escolar que conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao longo 

de tempos e espaços distintos, por meio do ambiente da escola e da família/ 

comunidade, tendo como finalidade uma formação humana e profissional na e para 

a vida, através da Educação Contextualizada no Campo.  

A Educação Contextualizada no Campo é uma concepção de educação, 

que parte da realidade dos sujeitos, das riquezas, dos limites e da problemática geral 

dos contextos de vida das pessoas. Se materializa dentro de uma perspectiva local e 

global, ao tempo que se nutre dos saberes empíricos, também trabalha com os 

sabres clássicos, científicos e técnicos, construídos historicamente pela 

humanidade, e assim, constrói conhecimentos aplicáveis a vida.  

É para produzir conhecimento sofisticado, baseado em trabalho de pesquisa, 

em estudos, em tematizações e sistematizações, em problematizações 

fundamentais e em ações concretas, amparadas pelos conhecimentos gerados num 

itinerário pedagógico, partindo sempre da teoria à prática e vice-versa. (MARTINS, 

2011, p. 58). 

A Educação Profissional Contextualizada, visa a formação para a vida e a 

escolarização da Juventude do Campo, dentro de uma perspectiva sustentável, 
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frente a construção de um projeto diferente de sociedade, que vê o meio rural como 

espaço possível de vida digna e viável as múltiplas atividades geradoras de trabalho 

e renda. Através da Pedagogia da Alternância e da Educação Contextualizada, 

aponta como nova ótica de educação escolar, e rompe com a velha lógica de 

educação bancária e rural, que estimula o êxodo rural e prepara mão de obra para o 

mercado de trabalho.  

Une o quarteto campo, políticas públicas, educação e organizações 

populares, tem como princípios formativos, o trabalho como princípio pedagógico e 

educativo, inspirado em Makarenko e Pistrak; o encontro com a educação 

politécnica; a técnica e a ciência como produtoras de tecnologias sociais; a cultura 

como princípio pedagógico; e a relação campo-cidade de modo crítico, ao pensar a 

totalidade da formação da classe trabalhadora. Há que se ressaltar que a educação 

profissional reivindicada pela educação do campo não é a mesma coisa que Escola 

Agrícola Convencional ou Agrotécnica. Inclui a preparação para diferentes profissões 

que são necessárias ao desenvolvimento do território camponês. (Dicionário 

Educação do Campo, 2012, p. 289). 

Assim, surge o Plano de Formação, também chamado de Currículo, que é a 

organização geral (política e pedagógica) numa Escola Família Agrícola - EFA, e 

representa uma estratégia de organização das alternâncias, sendo através dele que 

se articula, de forma mais coerente, os espaços e tempos de estudo na escola com 

os espaços e tempos na família, comunidade, enfim, no meio socioprofissional. Ou 

seja, o Plano de Formação organiza as atividades para cada espaço e tempo. 

Consequentemente, proporciona integração desses espaços, permite a realização 

de uma alternância integrativa, verdadeira, evitando a dissociação da prática com a 

teoria, do trabalho e das experiências da vida com o estudo e a reflexão na escola. 

É uma estratégia de gestão pedagógica que organiza e articula ensino e a 

aprendizagem de maneira contínua e integrada, mesmo na descontinuidade das 

atividades e dos espaços e tempos diferentes. 

 É pensado a partir dos Eixos Geradores, que se consolidam através dos 

Planos de Estudo, que norteia os demais instrumentos pedagógicos, as práticas 

educativas, as disciplinas formativas e as atividades interdisciplinares 

complementares. 
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O Plano de Formação cria duas lógicas ao reunir dois lugares de saberes com 

lógicas bem diferentes, ou seja, quando une a lógica da vida com a lógica do 

programa oficial da escola; quando une o projeto educativo da escola com o projeto 

pessoal do educando. 

Assim, o Plano de Formação, como estratégia de organização das 

alternâncias e de aprendizagens, que prioriza a vida e as experiências concretas e 

práticas, os conhecimentos populares e locais, precisa ser avaliado e reconstruído 

permanentemente, buscando atender sempre as reais necessidades dos 

educandos, das suas famílias, das comunidades e da região. 

Segundo a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - UNEFAB 

(2017) um Plano de Formação nas EFA’s se constrói com, pelo menos, quatro 

finalidades fundamentais, quais sejam: 

 Articular os saberes da vida com os saberes teóricos do programa escolar 

formal/oficial; 

 Integrar os conteúdos da formação geral e humanista, com os conteúdos da 

formação profissional, evitando o tecnicismo sem consciência crítica e o teoricismo 

desligado da vida; 

 Facilitar e otimizar o processo de ensino-aprendizagem, partindo sempre que for 

possível, da prática para a teoria; 

 Criar uma estrutura de incentivo e acompanhamento personalizado ao educando, 

na perspectiva da descoberta profissional, da construção do projeto de vida para a 

inserção profissional ou continuidade nos estudos, bem como o engajamento social 

e o compromisso com o desenvolvimento local e sustentável. 

Essa proposta de educação estruturada no Plano de Formação através da 

Pedagogia da Alternância se inspira no trabalho de educação popular na medida em 

que este se orienta pela dialogicidade, na conscientização e na problematização de 

contradições sociais presentes dentro de um contexto. Estas contradições 

representam situações significativas, que agrupadas e sistematizadas no 

planejamento do educador/a promovem uma “Educação Libertadora” (FREIRE, 

1988), contribuindo no desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos, 

permitindo aos mesmos participarem ativamente da sociedade.  

Para Freire (1988, p. 166): 

 
O importante do ponto de vista da educação libertadora, e não 
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“bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam 
sujeitos de seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do 
mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões 
e nas de seus companheiros. 

 

Nesta perspectiva, os seres humanos são sujeitos do seu conhecimento, na 

medida em que eles têm contato com o objeto a ser aprendido. Portanto, não se 

separa objeto e sujeito, ambos se relacionam na obtenção do novo conhecimento. 

Esta interação é promovida a partir da problematização de situações-

problemas do cotidiano do estudante, permeada pelo diálogo entre os sujeitos, 

contrapondo-se ao que Freire (1988) denominou de educação “bancária”, na qual a 

cabeça dos estudantes seriam apenas um depósito de conteúdo. 

De acordo com Freire (1988) a educação é uma prática de liberdade que 

permite o desenvolvimento de um sujeito crítico frente a situações adversas, nas 

quais a comunidade escolar está inserida, nomeadas por ele de situações-limite. 

Segundo o autor, as situações-limite não devem ser encaradas como barreiras 

insuperáveis pela condição de oprimidos. Assim: 

 

No momento mesmo em que os homens as apreendem como freios, 
em que elas se configuram como obstáculos à sua libertação, se 
transformam em “percebidos destacados” em sua “visão de fundo”. 
Revelam-se, assim, como realmente são: dimensões concretas e 
históricas de uma dada realidade (FREIRE, 1988, p. 125). 

 

A partir destas situações presentes na realidade dos estudantes e muitas vezes 

não percebidas pelos mesmos, Freire (1988) sugere a organização do conteúdo 

programático via “Tema Gerador”. O Tema Gerador não se esgota apenas em 

conhecer sua existência, faz-se necessário a reflexão crítica do ser humano sobre o 

mundo. O tema do qual Freire (1987) se refere emerge da problematização de 

situações significativas da realidade dos indivíduos, que embora estejam envolvidos 

com o problema não apresentam uma visão crítica. Portanto, trazer estes temas 

para as discussões de sala de aula possibilita a compreensão das situações 

significativas presentes no mundo real do indivíduo. Porém, não pode ser qualquer 

tema, este, essencialmente, deve emergir da realidade do educando através do 

processo de Investigação Temática (FREIRE, 1987). 

Na medida em que os Temas Geradores são idealizados, o fazer, o pensar, o 

agir e o refletir aparece na mesma proporção, uma vez que o processo de obtenção 
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deste tema envolve a comunidade escolar de forma ativa (DELIZOICOV, ANGOTTI 

e PERNAMBUCO, 2009). 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009), ao descreverem sobre os Temas 

Geradores trazem alguns princípios básicos quanto a sua natureza: 

 
Uma visão de totalidade e abrangência da realidade; a ruptura com o 
conhecimento no nível do senso comum; adotar o diálogo como sua 
essência; exigir do educador uma postura crítica, de problematização 
constante, de distanciamento, de estar na ação e de observar e se 
criticar nessa ação e apontar para a participação, discutindo no 
coletivo e exigindo disponibilidade dos educadores (DELIZOICOV, 
ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009, p. 166). 

 

Freire (1988) afirma que é necessário propor ao povo contradições existentes 

em sua realidade, desafiando os sujeitos a buscarem respostas e ações mediadas 

pelo conhecimento, nunca uma doação ou imposição. A participação ativa do 

educando permite superar sua condição passiva, esta superação, que não existe 

fora das relações homens-mundo, somente pode verificar-se através da ação dos 

homens sobre a realidade concreta em que se dão as “situações-limite” (FREIRE, 

1987, p. 52). 

Silva (2004) num estudo sobre a transposição das ideias de Freire (1987) para 

a educação formal, propõe a Práxis Curricular via Tema Gerador, em que 

fundamenta sua proposta nas cinco etapas da Investigação Temática (DELIZOICOV, 

1991). Nesta proposta, o autor busca através das falas significativas estabelecer o 

programa escolar via Tema Gerador. O autor organiza este processo em cinco 

momentos, quais sejam: 

 
Primeiro Momento - Desvelamento do real pedagógico a partir das 
necessidades imanentes da prática: este momento é destinado a 
busca por contradições entre a teoria e a prática 
vivenciada no cotidiano escolar; 
Segundo Momento - Resgate das falas significativas constituindo 
sentido à prática: elegendo temas/contra temas: este momento 
caracteriza pela busca de falas que representam situações limites; 
Terceiro Momento - Contextualização e percurso do diálogo entre 
falas e concepções da realidade local: Rede Temática e questões 
geradoras: aqui é construído uma Rede Temática, 
organizada a partir da visão da comunidade e dos educadores; 
Quarto Momento - Planejamento e organização pedagógica da 
prática crítica: com o Tema Gerador estabelecido, é construído o 
programa de sala de aula; 
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Quinto Momento - Reorganização coletiva da escola a partir do fazer 
pedagógico: este momento é destinado à reflexão dos educadores 
em relação a sua prática. (SILVA, 2004, p. 22). 

 
Quanto às situações-limite, Silva (2004) chama atenção para falas de 

moradores de uma determinada comunidade, as quais são tomadas como base para 

entender a visão que os sujeitos apresentam sobre uma situação problemática de 

um determinado local. Essas falas são reveladoras, pois com elas “podemos 

compreender as falas como uma expressão do conhecimento, a elaboração de 

raciocínios, a partir da articulação de conceitos e juízos, sendo este enunciado 

através de proposições” (SILVA, 2004, p.201). Assim, as falas apresentam-se 

como instrumentos importantes, pois podem revelar o que na maioria das vezes não 

fica tão explícito na observação. O mesmo autor enfatiza a importância dos 

educadores/as se atentarem para as falas que contrariam suposições anteriores, 

pois essas que revelam contradições antes não visíveis. 

O contato do educador/a com a realidade dos educandos é para conhecer seus 

problemas e anseios, atrelados a desigualdade nas questões sociais, econômicas e 

políticas. Através desta relação e por meio das etapas da Investigação Temática 

(FREIRE, 1988), o/a educador/a juntamente com a equipe pedagógica e 

comunidade escolar obtém o tema, o qual é necessário ser abordado em sala de 

aula para compreensão de fatores ligados ao cotidiano dos educandos. Neste 

processo, “o resgate das falas significativas dos estudantes e da comunidade 

propicia identificar temas geradores e suas concepções reversas, reveladoras das 

contradições sociais” (SILVA, 2004, p. 28). 

As falas as quais Silva (2004) se refere são adquiridas no processo de 

obtenção do Tema Gerador, que representa uma contradição social, cuja 

identificação ocorre por meio da Investigação Temática. A Figura nº 26 representa a 

síntese desse Plano de Formação. 
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Figura 26: Itinerário do Plano de Formação (Currículo) das Escolas Famílias Agrícolas 
- EFA’s. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 
Nesse sentido, surge nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, o Plano de 

Estudo, como estratégia orientadora do processo de formação, que constitui o 

principal instrumento metodológico dentro da pedagogia da alternância. É um 

método de pesquisa participativa, que possibilita analisar os vários aspectos da 

realidade do estudante, promove uma relação autêntica entre a vida e a escola, 

envolvendo vários protagonistas do projeto educativo, principalmente o/a próprio/a 

estudante, a família, comunidade, profissionais do meio, suas organizações e a 

equipe educativa das EFA’s (monitores/as, professores/as e gestores).  

 

O Plano de Estudo é o instrumento pedagógico da Escola-Família; é 
a pedagogização da alternância; é a forma concreta de efetivar as 
potencialidades educativas da alternância; é o veículo que leva para 
a vida as reflexões, as questões, as conclusões (...). O Plano de 
Estudo é um guia (questionário) elaborado pelos alunos juntamente 
com a equipe dos professores, ao findar uma semana de aula, a fim 
de investigar, com seus pais, um aspecto da realidade cotidiana da 
família, seu meio e suas vivências. As respostas ao Plano de Estudo, 
que o aluno nota em seu caderno de propriedade ou do lar, são 
postas em comum ao voltar à Escola no início da nova sessão de 
aula. (NOSELLA, 2012, p.86). 
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      Houve uma “pedagogização” (positiva) do movimento, isto é, foram chamados 

técnicos em pedagogia que começaram a estudar e sistematizar o movimento, 

utilizando noções de outras escolas pedagógicas, dando assim ao movimento um 

quadro teórico e técnico rico e científico, saindo da pura intuição e improvisação. O 

sacerdote e os primeiros agricultores tinham inventado a alternância, mas, para eles, 

isso nada mais era que uma prática, sem refletirem sobre o que isso poderia 

representar para a educação. Inventaram o internato, mas não construíram uma 

teoria sobre o ambiente educativo. Neste momento registar-se a importante 

presença do educador André Duffaure (1946/47), quando foi elaborado o famoso 

instrumento pedagógico chamado de Plano de Estudo. (NOSELLA, 2012, p. 52). 

O Plano de Estudo - PE consiste num questionário sobre um tema 

previamente programado e elaborado pelos estudantes, sob a orientação da equipe 

educativa no final da sessão escolar. O questionário será respondido durante a 

estadia família/comunidade em reuniões com as famílias, com os vizinhos e com os 

profissionais do meio.  

 

A escola possui uma estratégia metodológica diferenciada e 
inovadora que é o estudo de realidade que faz por meio da pesquisa 
e estudo aprofundado do contexto em que vive os sujeitos do 
processo educativo, não mais com um olhar acostumado, 
naturalizado, mas de desvelamento do mundo, dos seus 
determinantes e condicionantes para, a partir daí buscar a 
superação. (REIS, 2017, p. 56). 

 

Na sessão escolar a seguir, as respostas individuais/comunitárias coletadas 

serão apresentadas com os demais estudantes da turma. Em seguida, é feita uma 

Colocação em Comum2, confrontando entre si todos os dados provenientes do meio 

que formam o saber popular ou empírico. A partir desta socialização é produzida 

uma Síntese, cujo texto é impresso e distribuído para os/as estudantes que o 

colocarão no seu Caderno da Realidade, junto aos demais documentos de sua 

produção como redações, ilustrações, relatórios, avaliações e outras produções 

                                                             
2 No contexto da REFAISA, Colocação em Comum é um momento de socialização no Tempo Escola dos Planos 
de Estudos e das Pesquisas realizadas pelos estudantes no Tempo Comunidade, gerando a partilha coletiva 
entre todos os estudantes sobre as questões/respostas que vieram de cada realidade, e a partir daí partem para 
finalização do Caderno da Realidade com a produção da Síntese de cada turma/ano escolar e a equipe de 
professores/as e monitores/as utilizam essas informações no processo de escolarização e formação dos sujeitos 
do campo.  
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individuais e coletivas, formando assim a memória de seu percurso educativo nas 

EFA’s. 

 
A ida à realidade, como uma parte do itinerário pedagógico da 

escola, só acontece quando o corpo discente da escola recebe uma 

formação para que haja uma pesquisa capaz de, com a devida 

qualidade, revelar o contexto local da comunidade a ser pesquisadas 

em todas as suas dimensões: ambientais, organizativas, produtivas, 

sociais, econômicas, culturais entre outras. Depois disso é que eles 

juntamente com os professores passam a ir às comunidades com 

este olhar investigativo do próprio mundo em que vivem. (REIS, 

2017, p. 56). 

 

Os/as professores/as e monitores/as tomam conhecimento da Síntese e da 

Colocação em Comum do PE para poder orientar os conteúdos de suas aulas a 

partir da realidade do estudante, oferecendo assim o saber científico produzindo 

novos conhecimentos capazes de transformar esta realidade. Na medida das 

necessidades são feitas durante as sessões escolares Visitas e Viagens de Estudo 

para melhor assimilação dos conteúdos estudados. Serões e Intervenções externas 

geralmente com professores/as e/ou profissionais diversos, sobretudo, dos parceiros 

locais, completam as atividades educativas da sessão escolar. 

O Plano de Estudo permite que os assuntos ligados ao contexto vivido pelos 

estudantes se tornam o eixo central de sua aprendizagem. A princípio o/a estudante 

desenvolve tema mais simples, ligados ao cotidiano familiar, para depois caminhar 

em direção a temas mais complexos de caráter socioeconômico, comunitário, 

ambiental e político. 

O P.E é um instrumento que permite desencadear a motivação e a 

compreensão do significado político e social dos conteúdos a nível curricular, 

elemento que reúne as interrogações e o diálogo, que organiza a reflexão e desperta 

o interesse para um aprendizado dinâmico. É único e intransferível para cada grupo 

de estudantes, pois, cada grupo vive situações e interesses distintos. 

Através do Plano de Estudo as potencialidades da alternância (Tempo 

Comunidade) se viabilizam, tornando-se atos concretos de ponto de reflexão, sendo 

esse o canal de entrada da cultura popular na EFA (conhecimentos populares e 

empíricos), é também o responsável por levar para a vida cotidiana as reflexões, as 

questões e as conclusões, sem perder de vista os conhecimentos construídos 

historicamente pela humanidade (conhecimentos clássicos, científicos e técnicos). 
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Nos Quadros nº 08 e 09, apresenta-se a organização dos Planos de Estudos, 

através das séries/anos escolares, norteados por Exios Geradores e temas adotados 

pela maioria das EFA’s que fazem parte da REFAISA. É fato que os temas mudam 

de acordo com o contexto local do estabelecimento de ensino, dando conta das 

especificidades de cada região, mantendo fixo através da consolidação em rede 

nacional e regional os Eixos Geradores. 

 

Quadro 08: Eixo Geradores e Temas dos Planos de Estudos do Ensino Fundamental II 
nas EFA’s da REFAISA. 

 
Série/Ano Eixo Gerador Tema dos Planos de Estudo 

 
6º ano 

(5ª série) 

 
*Família 
 

1. História da família; 
2. Papel das famílias na vida dos filhos; 
3. Convivência familiar; 
4. Alimentação e saúde da família; 
5. Captação e Uso da Água. 

 
7º ano 

(6ª série) 

 
*Agroecossistema 

1. Situação da terra; 
2. Tecnologias de Captação e Armazenamento da Água; 
3. Manejo da Caatinga; 
4. Os animais que criamos; 
5. Planejamento da propriedade. 

 
8º ano 

(7ª série) 

 
*Comunidade 

1. História da Comunidade; 
2. Manifestações culturais; 
3. Relações e Formas de Trabalho; 
4. Agroecologia e Meio Ambiente; 
5. Produção, Beneficiamento e Comercialização. 

 
9º ano 

(8ª série) 

 
*Organização Social 
 

1. Juventude; 
2. Organizações Coletivas; 
3. Movimentos Sociais; 
4. Meios de comunicação; 
5. Pluriatividade (Outras profissões). 

Fonte: Plano de Curso da Escola Família Agrícola de Sobradinho - EFAS, 2017. 

 
Quadro 09: Eixo Geradores e Temas dos Planos de Estudos dos Cursos de Educação 

Profissional Integrado ao Ensino Médio nas EFA’s da REFAISA. 

 
Série/Ano Eixo Gerador Tema dos Planos de Estudo 

 
1º ano 

 

 
*Família e os  
Elementos 
Identitários 
 

1. Povos e Comunidades Tradicionais; 
2. Tradições culturais e sociais; 
3. Relação de Gênero na Família e Comunidade; 
4. Geração e Juventude; 
5. EFA – Escola Família Agrícola. 

 
2º ano 

 

 
*Comunidade e a 
Agroecologia 

1. Agricultura Familiar x Agricultura Patronal; 
2. Projetos de Desenvolvimento; 
3. Convivência com o Semiárido; 
4. Educação Contextualizada x Educação Convencional; 
5. Agroecologia x Agronegócio. 

 
3º ano 

 

 
*Projeto de Campo e 
Geração de Renda 

1. Situação e Luta pela Terra; 
2. Associativismo e Cooperativismo; 
3. Agregação de Valor à Produção (Beneficiamento); 
4. Comercialização e Acesso a Mercados; 
5. Planejamento Familiar Agropecuário. 
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4º ano 

 

 
* Juventude e a 
Sucessão Familiar 
 

1. Projeto Profissional do Jovem – PPJ; 
2. Ética e profissionalismo; 
3. Política e Políticas Públicas no Campo. 
 
Obs.: A redução se dá pelo fato da realização dos 
estágios para termino do curso profissional. 

Fonte: Plano de Curso da Escola Família Agrícola de Sobradinho - EFAS, 2017. 

 

Do meio socioprofissional e comunitário, através dos Planos de Estudos é que 

vem as indagações, as inquietações e os problemas. Esse princípio educativo que 

concilia escola, vida e trabalho, consiste em repartir o tempo de formação dos 

estudantes em períodos de vivência nas EFA’s e no meio, permitindo o 

descobrimento da vida pela reflexão e ação, gerando a práxis. Esse ritmo alternado 

rege toda estrutura das EFA’s, buscando a conciliação entre a escola e o fazer, 

permitindo aos adolescentes e jovens não se desligar da sua família. 

Também nessa dimensão, vai se estabelecendo a educação contextualizada 

enquanto concepção e princípio formativo, tendo como referencial as especificidades 

locais sem perder de vista os conhecimentos historicamente construídos pela 

humanidade numa relação global. Nesse sentido, para Martins (2011): 

 

Fazer educação contextualizada é praticar uma educação, que parta 
da realidade dos sujeitos: parta da riqueza, dos limites e da 
problemática geral dos contextos de vida das pessoas. Mas, não é 
para ficar dando voltas nisto. É para produzir conhecimento 
sofisticado, baseado em trabalho de pesquisa, em estudos, em 
tematizações e sistematizações, em problematizações fundamentais 
e em ações concretas, amparadas pelos conhecimentos gerados 
num itinerário pedagógico, partindo sempre da teoria à prática e vice-
versa. (MARTINS, 2011, p. 58). 

 

As EFA’s são lugares privilegiados para a escuta e reflexão dos problemas que 

os/as adolescentes e jovens vivem em seu meio. Por um lado, receptora dos 

problemas e por outro, propulsora de ação refletida. O/a estudante é um sujeito ativo 

deste processo, numa dinâmica permitida por instrumentos metodológicos e 

pedagógicos específicos. Esses sujeitos captam as indagações e problematizações 

provindas das realidades de vida familiar e comunitária, e as levam às EFA’s, 

colocando em comum, comparando com as dos demais colegas, analisando, 

interpretando e generalizando. Dessa forma, considera que a pessoa se educa mais 

pelas situações que vivem, do que apenas, pelas tarefas que realizam no Tempo 

Escola. (GIMONET, 2009). 
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A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois 
existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, 
difusos e descentralizados. Essa diversificação e difusão de saber, 
fora da escola, é um dos desafios mais fortes que o mundo da 
comunicação apresenta ao sistema educacional. (FREIRE, 2011, p. 
126). 

 

Com isso, esse sistema educativo permite um distanciamento do estudante de 

sua realidade. Assim o/a estudante busca perspectivas, avalia o seu fazer cotidiano, 

estimulando a tomada de posições pessoais. Essa trajetória vai e volta 

sucessivamente, torna o/a estudante o/a ator/atriz principal do projeto educativo e os 

demais agentes envolvidos: famílias, comunidades e parceiros participantes ativos 

desse processo de formação, fazendo valer o princípio de que a vida é o eixo central 

da aprendizagem, o ponto de partida e de chegada da formação. 

O principal objetivo das EFA’s é proporcionar aos estudantes uma educação 

pautada em conhecimentos e vivências, viabilizando a formação de um ser humano 

integral, capaz, autônomo, crítico, criativo, responsável e solidário, por meio da 

Pedagogia da Alternância e da Educação Contextualizada ao Semiárido e ao 

Agreste, voltada prioritariamente ao meio rural. Assim, promovem a Educação do/no 

Campo, através da Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária, 

Integrado ao Ensino Médio (1º ao 4º ano) e do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), 

desenvolvendo atividades educacionais contextualizadas, ajudando assim o meio 

rural a acelerar o seu desenvolvimento integral, local e sustentável, sem perder os 

seus valores históricos, culturais e identitárias. 

Conforme descrito no Projeto Político e Pedagógico - PPP das escolas da 

REFAISA (2017) e aprofundados ao longo dessa pesquisa, apresentam-se a seguir 

os objetivos específicos e metas das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s:  

 Orientar a formação humana do/a educando/a; 

 Desenvolver a formação técnica-profissional, fundamentada na Agroecologia 

e na Convivência com o Semiárido e com o Agreste; 

 Estimular o surgimento de lideranças no campo que auxiliem o 

desenvolvimento técnico-agropecuário, não agropecuário e comunitário; 

 Destacar e desenvolver as potencialidades do/a educando/a, como elemento 

de autoafirmação; 

 Promover o processo ensino-aprendizagem no campo; 
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 Permitir o despertar do espírito crítico e investigativo do/a educando/a, como 

agente do seu próprio ambiente no meio família-comunidade; 

 Possibilitar a formação integral dos adolescentes e jovens do campo; 

 Oferecer ao meio rural adolescentes e jovens motivados e preparados para 

que possam estimular e ajudar o desenvolvimento local, sustentável e solidário; 

 Possibilitar o conhecimento humano-espiritual capaz de promover um 

equilíbrio social, dando aos estudantes, às famílias e às comunidades locais 

meios para encontrarem seus caminhos de forma consciente; 

 Incentivar e envolver as famílias e as comunidades no processo “ensino-

aprendizagem”, colocando o ambiente familiar e socioprofissional como meio 

privilegiado da aprendizagem e ampliação do saber; 

 Possibilitar o acesso de crianças, adolescentes e jovens ao Ensino 

Fundamental II (do 6º ao 9º ano) em quatro anos, através da educação básica; 

 Oferecer Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio em quatro anos (1º, 2º, 3º e 4º); 

 Desenvolver potencialidades para um espírito e atuação crítica sobre a 

realidade, objetivando a atuação em seu meio de vida; 

 Proporcionar aos estudantes a ligação entre escola-família-comunidade 

através da Pedagogia da Alternância; 

 Adotar a Educação Contextualizada ao Semiárido e ao Agreste, tendo a 

Educação Ambiental como componente curricular e a Agroecologia como novo 

paradigma de vida e de Desenvolvimento Local Sustentável; 

 Proporcionar um ambiente educativo fundamentado em princípios de 

responsabilidade, liberdade, participação e cooperação voltada para o bem 

comum na perspectiva da Convivência com o Semiárido e com o Agreste. 

 

As EFA’s foram criadas para atender a um público específico e trabalhar uma 

educação onde se tenha a máxima participação, envolvendo a família para que 

assuma junto à EFA seu papel de verdadeira educadora, uma educação partindo 

sempre da experiência vivida pelo estudante para que este não se desligue do seu 

meio, facilitando a compreensão e, sobretudo despertando-o para analisar e refletir 

sobre sua realidade. Dessa forma, operando a integração da vida com a escola, o 

projeto educativo deixa de ser de responsabilidade única da instituição e passa a ser 
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comungado com vários agentes comprometidos com o desenvolvimento social, 

técnico, político e econômico do seu meio. São criadas depois de longo processo de 

discussão, de amadurecimento e de mobilização social, até a organização de uma 

associação comunitária de famílias, comunidades e outras entidades que se 

disponham a colaborar na construção e na manutenção da escola. Os associados 

são capacitados no exercício da gestão compartilhada através de diretorias e de 

conselhos. A associação criada é a entidade mantenedora da EFA, respondendo 

juridicamente pela mesma e devendo filiar-se à rede regional, à nacional, e 

internacional. 

Para Costa (2016) a gestão compartilhada do processo educativo da Escola 

Família Agrícola - EFA é um dos principais pilares de sustentação. Participar, dividir 

responsabilidades, é condição necessária da pedagogia da alternância. A EFA 

prioriza em sua ação cada vez mais, o fortalecimento dessa gestão coletiva, através 

da associação, no sentido de que as famílias são verdadeiras parceiras 

educacionais, integrando-se em sua estrutura pedagógica, acompanhando os/as 

filhos/as no desempenho escolar. Nesse sentido, a escola do campo rompe com o 

individualismo, concentração de poder e com a concepção de escola burguesa e 

bancária que prepara mão-de-obra para o mercado de trabalho, tornando-os 

escravos do capitalismo. 

A partir do processo de investigação junto às EFA’s da Rede das Escolas 

Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA, constatou-se que essas 

seguem os pilares norteadores a nível nacional e internacional da formação nos 

Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s. Essa constatação se dá 

a partir da observação das ações desenvolvidas pelas EFA’s de modo a desenvolver 

a alternância integrativa, com adoção dos instrumentos/dispositivos pedagógicos 

preconizados por esta, de modo a permitir uma melhor articulação e efetivação da 

educação por meio do Tempo-Escola e do Tempo-Comunidade.  

Porém, é importante destacar que no mergulho das práxis ao longo dessa 

pesquisa, identificou-se uma ampliação dos pilares da formação nessas EFA’s. 

Dentre estas pode-se destacar, a educação contextualizada e ambiental, e a 

agroecologia como novas características, e o componente do desenvolvimento local 

sustentável, como elemento direto da ação-reflexão-ação e do ver-julgar-agir. Este 

se dá através da construção ao longo do processo formativo nas EFA’s do Projeto 
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de Vida e da crítica constante ao projeto de sociedade que tem forte influência do 

sistema capitalista no espaço agrário, sobre as dinâmicas socioeconômicas e 

culturais das populações do campo. Esse processo reflexivo sobre a práxis, contribui 

com a construção de um projeto de nação, pautado na lógica da solidariedade, da 

justiça social, da partilha, da agroecologia, da preservação ambiental, da 

sustentabilidade, do fortalecimento das organizações populares, do Bem Viver3 no 

Semiárido e no Agreste, da vivência e da qualificação da classe trabalhadora. 

A seguir, a Figura nº 27, mostra os pilares de formação das EFA’s articuladas 

pela rede REFAISA, que seguem complementados com novos elementos a partir da 

Figura nº 06 que traz os pilares a nível nacional. 

 

Figura 27: Conexões dos Pilares das EFA’s da REFAISA na Bahia e Sergipe. 

 

 
Fonte: Dados do pesquisador, 2018. 

 

 

                                                             
3 O Bem Viver defende que se “assegure” qualidade de vida, em um sentido ampliado que transcende a 
dimensão material, individual e antropocêntrica em benefício de um certo bem-estar espiritual e comunitário que 
se estende a toda Natureza. O em Viver valoriza a Natureza em si mesma. Portanto, deseja manter sua 
integridade local e globalmente. Isso faz com que essa perspectiva esteja orientada a transcender o dualismo 
que separa sociedade e Natureza, e também a romper com a concepção de uma história linear, segundo a qual 
nossos países devem repetir os estilos e a cultura das nações industrializadas. As ideias do Bem Viver nutrem-
se de contribuições determinantes das culturas indígenas e, portanto, desenvolvem-se em um campo 
intercultural. Estão em tensão com a visão dominante da modernidade eurocêntrica, mas não são um retorno ao 
passado, nem um conjunto de comportamentos estanques: decorrem de interações e articulações entre múltiplos 
saberes. Por fim, o Bem Viver não é essencialista. Não existe uma receita para alcançá-lo: ele deve ser 
construído de acordo com cada contexto histórico, social e ambiental. O Bem Viver não permite a existência de 
um “extrativismo depredador”, uma vez que este destrói a possibilidade de uma “boa vida” tanto individual quanto 
comunitariamente, e também destrói a Natureza com a qual se convive. (GUDYNAS, 2016, p.182). 
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Assim, no que tange aos pilares da Pedagogia das EFA’s, a sistematização, 

análise e consolidação das informações na Figura nº 27 enquanto síntese desta 

Pesquisa-Ação aponta para ressignificações e ampliação para seis pilares no âmbito 

da REFAISA, e não apenas quatro conforme apresentados por Gimonet (2007). 

Deste modo, além de uma ressignificação do pilar “Associação Local” de Gimonet 

para “Associação Comunitária” no caso da REFAISA, também se faz uma releitura 

do pilar “Desenvolvimento do Meio” para “Projeto de Vida e de Nação” que nesta 

rede de EFA’s também se desdobram em mais dois novos pilares. Logo, na 

REFAISA a “Agroecologia” e a “Educação Contextualizada e Ambiental” se 

apresentam como dois novos pilares da Pedagogia das escolas que integram rede. 

A concepção de educação do campo em alternância, ora desenvolvida pelas 

EFA’s, tem uma forte relação com a escola do trabalho defendida por Gramsci 

(1989) com características especiais: supunha não só a formação para o trabalho, 

mas a possibilidade da elaboração de uma cultura autônoma, bem diversa da cultura 

burguesa. Para os/as trabalhadores/as, o desejo de aprender surgia de uma 

concepção de mundo que a própria vida lhes ensina e que eles sentiam 

necessidades de esclarecer para atuá-la concretamente. 

Assim, o alcance social do seu projeto pode tomar proporções que ultrapassam 

uma prática educacional centrada na preocupação apenas com o conteúdo 

escolarizado, alheio a uma série de influências que o meio social exerce sobre o/a 

estudante. Toma proporções mais amplas, atingindo o/a estudante no seu contexto 

de vida, nos diversos aspectos, conforme aponta depoimento abaixo. 

 

O diferencial que trabalhamos na Escola Família Agrícola - EFA é a 
questão da família e a metodologia de trabalho através da pedagogia 
da alternância, os estudantes passam um período em casa e outro 
período aqui na escola, onde as outras escolas não tem esse tipo de 
metodologia, e eu vejo de fundamental importância essa pedagogia, 
essa metodologia que não faz esse jovem perder esse vínculo. Essa 
metodologia eu vejo que é o diferencial e também a maneira que se 
trabalha aqui, dentro os valores, que eu não vou dizer que nas outras 
escolas não se trabalham os valores éticos, morais, mas isso na EFA 
a gente enfoca muito essa situação de trabalhar a pessoa como um 
todo. (Gilberto Borges, Monitor/Administrador da EFA de Alagoinhas, 
2018). 

 

O que está em questão é um projeto de educação que tem compromisso com a 

promoção do ser humano, um projeto comprometido com o desenvolvimento pleno, 
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integral e justo do ser humano. A ideologia que fundamenta e orienta a prática 

educativa das EFA’s, nasce da consideração do homem e da mulher como ponto 

central e convergente da realidade que os circundam.  

As Escolas Famílias Agrícolas objetivam juntar forças sociais no meio rural em 

vista de desenvolver uma educação mais integral possível da pessoa, formar 

indivíduos que se sintam capazes de encontrar em si e em suas comunidades as 

forças necessárias para o engajamento em mudanças políticas, sociais, técnicas e 

econômicas. São as unidades básicas operacionais do movimento educacional, 

constituem nas comunidades onde se localizam centros polarizadores e irradiadores 

das atividades educacionais e comunitárias. Através de sua pedagogia caracterizada 

pela alternância, seu marco comum, cada EFA organiza suas atividades anuais, 

estabelecendo um planejamento e calendário de forma a atender as prioridades e 

especificidades de cada região onde a escola está localizada. 

 Embora respeitando a especificidade da pedagogia, cada escola observa as 

diferenças regionais desenvolvendo temas de acordo com as exigências do 

momento e do grupo de estudantes. Ainda, integra e participa de eventos 

programados pelos segmentos do Município e do Estado onde a escola está 

inserida, gerando assim relação direta também com os poderes públicos. 

A Pedagogia da Alternância é uma das possibilidades de resgate da cultura e 

da cidadania dos adolescentes e jovens rurais, através de uma proposta pedagógica 

que garante uma relação dinâmica entre a EFA e a família, teoria e prática, 

encarando o trabalho como princípio educativo e a auto-organização dos processos 

formativos. 

A proposta pedagógica da EFA é desafiante e exige uma formação contínua e 

permanente das equipes de profissionais, docentes (monitores/as e professores/as), 

de apoio e das lideranças que fazem a gestão escolar e da associação 

mantenedora. Para assegurar com sucesso a aplicabilidade da proposta, as EFA’s 

desenvolvem um plano de formação de agentes educacionais (monitores/as, 

professores/as, membros da associação e outros) com a ajuda das regionais, que 

são as redes de EFA’s, nesse caso estudado a REFAISA, garantindo assim a 

unidade necessária à pedagogia e a incidência política. Para tanto, conta com apoio 

de universidades e instituições de ensino, como ilustrado no depoimento abaixo da 
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parceria com a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, que além de servir de 

fonte de experiência, estimula a criação de outras escolas similares no campo. 

 

A aproximação com as EFA´s por parte de alguns professores/as da 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB, se dá ao processo de 

formação em pedagogia na década de 90, na universidade naquela 

época as disciplinas eram cursos bem diferentes dos demais do 

curso de pedagogia, nós tínhamos duas disciplinas voltadas para 

educação que no momento se chamava educação rural (I e II).  

Durante a formação da educação rural a gente já tinha como 

fundamento estudar as experiências de educação que se tornavam 

compreendidas como diferentes e entre elas à Escola Família 

Agrícola - EFA, até porque, naquele período também a UNEB 

prestava uma assessoria na EFA de Sobradinho, então nosso 

primeiro contato vem daí, depois mais à frente surgiu uma 

oportunidade de ainda estudante estagiário da UNEB da gente 

pensar a construção da Escola Rural em Massaroca - ERUM, distrito 

de Juazeiro - Bahia, em que os/as agricultores/as provocam a 

universidade, e a universidade seleciona alguns estudantes e 

professores que acompanharam essa construção e também nos 

precisávamos nesse momento aprofundar logo os estudos, então foi 

a partir dessa perspectiva de compreender por dentro que a gente 

tem esse contato com a EFA, então vamos ver e ler sobre as 

diversas experiências que se tinha naquele momento, diversos 

formatos que serviram de inspirações, e mais à frente entre 1995 a 

gente faz um intercâmbio com a França e na França a gente vai 

beber na fonte de conhecer as primeiras EFA´s francesas e também 

foi uma oportunidade por dentro de conhecer e ter acesso nos mais 

variáveis formatos que a gente pôde compreender. Então a minha 

vinculação tanto com a educação do campo, bem como com as 

EFA´s elas veem desse processo formativo. Naquele momento o 

Thierry de Burghgrave, integrante da Rede das Escolas Famílias 

Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA, que coordenava por 

meio do Fórum Estadual de Educação no Campo da Bahia - FEEC e 

mantivemos por muito tempo esse diálogo, num outro momento a 

gente tentou frente a Secretaria de Educação de Juazeiro na 

coordenação do setor pedagógico tentamos inclusive implementar as 

ferramentas metodológicas da EFA`s nas escolas de nível médio, a 

gente naquele momento o município ainda assumia como 

responsabilidade do ensino médio no campo. Então com outro 

professor que tem a formação bastante na questão da EFA que é o 

professor Roosevelt Duarte, que foi diretor da EFA de Sobradinho, 

conseguimos iniciar esse processo fazendo um trabalho muito 

interessante, inclusive bebemos na fonte daquilo que seria a EFA. 

(Edmerson Reis, Professor da UNEB, 2018). 

 

Nas EFA’s, o processo ensino-aprendizagem ocorre com o desenvolvimento de 

atividades teóricas e práticas, com uma carga horária de quinze horas diárias. Além 
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disso, pessoas das comunidades e parceiros locais, ministram palestras de 

interesses dos estudantes e monitores/as, a que chamam de “Serões”, e acontecem 

no período noturno. Os serões são atividades pedagógicas complementares. 

 

As escolas de alternância, no caso os CEFFA’s, considerando 
primeiramente a realidade, o meio, os saberes dos estudantes, 
organizam o currículo com base nos elementos geradores e nos 
instrumentos pedagógicos específicos, dispostos em um plano 
global, denominado de Plano de Formação. Este articula as duas 
lógicas do saber, associa os conteúdos gerais das disciplinas da 
Base Nacional Comum Curricular aos conteúdos vivenciais, 
utilizando temas geradores e instrumentos pedagógicos específicos 
da Alternância. (FONSECA E MEDEIROS, p. 113). 

 
A escolarização, obedecendo ao currículo mínimo da rede oficial, deverá 

instrumentalizar, o/a estudante dos Cursos de Educação Profissional e do Ensino 

Fundamental II na busca de soluções para sua vida, individual e coletiva, através da 

Pedagogia da Alternância. 

A matriz curricular a seguir, utilizadas pelas EFA’s da REFAISA nos Cursos de 

Educação Profissional Técnico em Agropecuária, ultrapassa o quantitativo mínimo 

estabelecido pelo sistema oficial de ensino, conforme Quadro n° 10. 

 

Quadro 10: Matriz Curricular dos Cursos de Educação Profissional das Escolas 
Famílias Agrícolas da REFAISA. 

 

Instituição:  Escola de Família Agrícola - EFA.                                                     Vigência/Ano Inicio: 2016.     

Curso:  Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária.         Duração: 04 anos. 

Habilitação: Técnico em Agropecuária.         Eixo Tecnológico: Recursos Naturais.  Nº Semanas Letivas: 80. 

Carga Horária Total 6.620 hs.                        Estágio Supervisionado: 400 horas Integralização Curso:440 dias letivos 

Dias Letivos: 2ª a Sábado/06 dias/Semana.     Duração hs. aula: 50min.         Nº hora-aula diária/semanal: 8/48.    

  ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

EIXO DISCIPLINAS 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO SUBTOTAL TOTAL 
GERAL 

  SE SFC SE SFC SE SFC SE SFC SE SFC 

Base Nacional 
Comum 

Curricular - 
BNCC 

Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira 
80 0 80 0 80 0 80 0 320 0 320 

Metodologia do Trabalho Cientifico 
e Redação 

0 0 0 0 40 20 40 20 80 40 120 

Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol) 20 0 20 0 20 0 40 0 100 0 100 

Artes 40 0 40 0 0 0 0 0 80 0 80 

Educação Física 40 0 40 0 0 0 0 0 80 0 80 

Física 40 0 40 0 40 0 40 0 160 0 160 

Química 40 0 40 0 40 0 40 0 160 0 160 

Biologia 60 0 60 0 40 0 40 0 200 0 200 

Matemática 80 0 80 0 80 0 80 0 320 0 320 

História 40 0 40 0 40 0 40 0 160 0 160 

Geografia 40 0 40 0 40 0 40 0 160 0 160 

Sociologia/ Antropologia 20 0 40 0 20 0 0 0 80 0 80 

Filosofia 40 0 20 0 20 0 0 0 80 0 80 
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   540 0 540 0 460 20 440 20 1980 40 2020 

 
 
 
 

Diversificado 

Desenho Técnico e Topografia 0 0 0 0 40 0 40 0 80 0 80 

Administração e Economia Rural 60 0 40 0 0 0 0 0 100 0 100 

Agricultura e Manejo Solo e da 
Água. 

80 0 80 0 60 0 60 0 280 0 280 

Zootecnia e Manejo Sanitário e 
Alimentar 

80 0 80 0 60 0 60 0 280 0 280 

Construções e Instalações Rurais 0 0 0 0 40 0 40 0 80 0 80 

Irrigação, Drenagem e Mecanização 
Agrícola 

0 0 40 0 40 0 40 0 120 0 120 

Informática Básica 40 0 20 0 20 0 40 0 120 0 120 

 Extensão Rural/ PPJ – Projeto 
Profissional do Jovem/ 
Planejamento/ Elaboração de 

Projetos Agropecuários. 

40 0 40 0 40 0 40 0 160 0 160 

 Beneficiamento Produção 
Agropecuária-BPF 

0 0 0 0 40 0 40 0 80 0 80 

 Gestão Ambiental/Agroecologia/ 
Convivência com o Semiárido 

0 0 0 0 40 0 40 0 80 0 80 

 Fruticultura Sequeiro e Irrigada 40 10 40 10 0 0 0 0 80 20 100 

 Culturas Regionais 0 0 0 0 40 0 40 0 80 0 80 

   340 10 340 10 420 0 440 0 1540 20 1560 

Atividades 
Obrigatórias 

Pesquisa: Plano de Estudo/Caderno 
da Realidade 

0 80 0 80 0 80 0 80 0 320 320 

Prática Sócio Profissional – Estágio  0 0 0 100 0 120 0 180 0 400 400 

   0 80 0 180 0 200 0 260 0 720 720 

 0 880 90 880 190 880 220 880 280 3520 780 4300 

 

Atividades 
Complemen-
tares e Inter-
disciplinares 

Serões e Palestras 100 0 100 0 100 0 100 0 400 0 400 

Visitas e Viagens de Estudo  20 0 20 0 20 0 20 0 80 0 80 

Tarefas e Práticas Agropecuárias na 
EFAS 

240 0 240 0 240 0 240 0 960 0 960 

Prática de Esporte e Lazer  120 0 120 0 120 0 120 0 480 0 480 

Práticas na Propriedade Familiar  0 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 

   480 100 480 100 480 100 480 100 1920 400 2320 

   1360 190 1360 290 1360 320 1360 380 5440 1180 6620 

SE - Sessão na Escola. SFC - Sessão na Família e Comunidade.         Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Conforme descrito no parecer CNE/CEB n° 01/2006, após análise em três 

estabelecimentos de ensinos (duas EFA’s e um CFR), constatou que a carga horária 

anual ultrapassa os duzentos dias letivos e as oitocentas horas exigidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os períodos vivenciados no centro 

educativo (escola) e no meio socioprofissional (família/comunidade) são 

contabilizados como dias letivos e horas, o que implica em considerar como horas e 

aulas atividades desenvolvidas fora da sala de aula, mas executadas mediante 

trabalhos práticos e pesquisas com auxílio de questionários que compõem um Plano 

de Estudo. O Plano Curricular ou Plano de Formação é formulado com base nos 

conteúdos definidos em nível nacional para o Ensino Fundamental ou Ensino Médio 

Profissional, mais as disciplinas de ensino técnico de acordo com as características 

de cada unidade educativa. 
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Ainda segundo o parecer, no desenvolvimento metodológico em que o/a 

estudante executa um Plano de Estudo, temos o período das semanas na 

propriedade ou no meio profissional, oportunidade em que o/a estudante discute sua 

realidade com a família, com os profissionais e provoca reflexões, planeja soluções e 

realiza experiências em seu contexto, irradiando uma concepção correta de 

desenvolvimento local e sustentável; enquanto isso, no período em que o/a 

estudante permanece em regime de internato ou semi-internato no centro de 

formação, isto é, na escola, tem oportunidade de socializar sua realidade sob todos 

os aspectos, embasada em pesquisas e trabalhos teóricos e práticos que realizam 

nas semanas em que permaneceram com suas famílias.  

Tudo isso é desenvolvido com o auxílio de monitores/as (educadores/as), de 

forma que o/a estudante levanta situações vivenciadas na realidade familiar, busca 

novos conhecimentos para explicar, compreender e atuar, partindo do senso comum 

para alcançar o conhecimento científico. 

A vivência conforme Rouillier (2012) é um importante elemento da alternância, 

porque, 

 

Enquanto princípio do modelo original da pedagogia da alternância, a 

vivencia em internato durante a semana em que o aluno fica no meio 

escolar tem como pressuposto que a vida tem um valor de educação, 

de reflexão, de formação. A ruptura, o distanciamento do meio de 

vida constitui, assim, uma estratégia educativa para propiciar aos 

jovens melhor percepção e, consequentemente, reflexão sobre a sua 

realidade, estimulando uma visão do contexto familiar, da 

propriedade e das questões cotidianas no seu meio socioeconômico, 

que passam assim a se construir objetos da formação. (ROUILLIER, 

1980 e SILVA, 2012, p. 174). 

 
Na percepção dessa estrutura educativa característica das 

experiências de alternância, os atores evidenciaram ainda como 

valores do internato a possibilidade do estudante realizar suas 

atividades escolares de maneira mais intensa, na medida em que se 

encontra liberado de suas ocupações na agricultura familiar, além da 

oportunidade de convivência e aprendizado da vida em coletividade 

realizado pelo jovem. A aprendizagem da vida em grupo foi um 

elemento de valoração das experiências de formação em alternância 

pelos envolvidos na formação, que consideraram a descoberta pelo 

aluno das regras elementares de convivência e o desempenho das 

diversas tarefas exigidas na manutenção do internato como 

situações educativas que favorecem o desenvolvimento da 

responsabilidade do jovem. Além disso, como são atividades e 

tarefas desenvolvidas em equipes, elas favorecem também o 
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estabelecimento de clima de serviços e de solidariedade entre os 

participantes da dinâmica escolar. Essas tarefas executadas, assim 

como as vivencias em sala de aula, os momentos das refeições, dos 

jogos, das atividades de lazer e recreação foram considerados 

situações que contribuem para favorecer momentos e modalidades 

diferentes de encontros e interações dos alunos entre si e dos alunos 

com os monitores. São situações que estimulam o diálogo, um clima 

de amizade e confiança, ampliando as relações entre os atores do 

meio escolar e contribuindo para a criação de um ambiente educativo 

favorável no cotidiano escolar das experiências de alternância. Na 

organização e condução dessa dinâmica educativa inerente ao 

sistema de internato cabe destacar a importância e a natureza do 

papel polivalente desempenhado pelos monitores, especialmente sua 

atuação no acompanhamento dos alunos durante o período de sua 

permanência no meio escolar. (SILVA, 2012, p. 174). 

 

Os Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFA’s (Escolas 

Famílias Agrícolas, Centros Familiares Rurais e Escolas Comunitárias Rurais), 

adotam os seguintes instrumentos pedagógicos: 

 Plano de Estudo; 

 Colocação em Comum - socialização e organização dos conhecimentos da 

realidade do estudante e do seu meio, que servem de base para o 

aprofundamento articulado nas várias áreas do saber; interdisciplinaridade; 

 Caderno da Realidade (VIDA); 

 Caderno Disciplinar (Didático); 

 Visitas e Viagens de Estudo; 

 Intervenções Externas - palestras, seminários, debates; 

 Pesquisas; 

 Experiências; 

 Projeto Profissional do Jovem - PPJ; 

 Visitas às Famílias dos Estudantes; 

 Serões; 

 Tutoria; 

 Estágios; 

 Atividade de Retorno; 

 Caderno de Acompanhamento da Alternância; e, 

 Avaliação: contínua e permanente. 
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Como afirma Gimonet (2007) com a pedagogia da alternância deixa-se para 

trás a pedagogia plana para ingressar numa pedagogia no espaço e no tempo e 

diversificam-se as instituições, bem como os atores implicados. Os papéis destes 

não são mais aqueles da escola costumeira. Os/as adolescentes e jovens em 

formação, isto é, o “alternante”, não é mais um aluno na escola, mas já é um ator 

num determinado contexto de vida e num território. 

Ainda segundo o autor, existem três tipos de alternância pedagógica, como 

destacadas-se a seguir: 

 A falsa alternância, também denominada de alternância justaposta, que 

coloca períodos em empresas no curso de formação, ou faz com que se 

sucedam tempos de trabalhos práticos e tempos de estudos, sem nenhuma 

ligação manifestada entre si. 

 A alternância aproximativa, cuja organização didática associa os dois 

tempos da formação num único conjunto coerente. Todavia, trata-se mais de 

uma soma de atividades profissionais e de estudos, que são de uma verdadeira 

interação entre os dois. Além disso, os alternantes permanecem em situação 

de observação da realidade sem ter meios de agir sobre a mesma. 

 A alternância integrativa, também chamada de alternância real. Essa não 

se limita a uma sucessão dos tempos de formação teórica e prática, mas 

realiza uma estreita conexão e interação entre os dois, além de um trabalho 

reflexivo sobre a experiência. Esse tipo de alternância privilegia o projeto 

pessoal e coloca o/a estudante como ator envolvido em seu meio de vida. 

 

Para Queiroz (2004) é possível encontrar três tipos de alternância nos 

CEFFA’s:  

 Alternância justapositiva, que se caracteriza pela sucessão dos tempos ou 

períodos consagrados ao trabalho e ao estudo, sem que haja uma relação 

entre eles.  

 Alternância associativa, quando ocorre uma associação entre a formação 

geral e a formação profissional, verificando-se, portanto, a existência da 

relação entre a atividade escolar e a atividade profissional, mas ainda como 

uma simples adição. 
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 Alternância integrativa real ou copulativa, com a compenetração efetiva 

de meios de vida sócioprofissional e escolar em uma unidade de tempos 

formativos. Nesse caso, a alternância supõe estreita conexão entre os dois 

momentos de atividades em todos os níveis: individuais, relacionais, didáticos e 

institucionais.  

 

Não há primazia de um componente sobre o outro. A ligação permanente entre 

eles é dinâmica e se efetua em um movimento contínuo de ir e retornar. Embora seja 

a forma mais complexa da alternância, seu dinamismo permite constante evolução. 

Em alguns centros, a integração se faz entre um sistema educativo em que o/a 

estudante alterna períodos de aprendizagem na família, em seu próprio meio, com 

períodos na escola, estando esses tempos interligados por meio de instrumentos 

pedagógicos específicos, pela associação, de forma harmoniosa, entre família e 

comunidade e uma ação pedagógica que visa à formação integral com a 

profissional. 

Para Pessotti (1978) a alternância real, por sua vez, consiste em uma efetiva 

implicação, envolvimento do alternante em tarefas da atividade produtiva, de 

maneira a relacionar suas ações com a reflexão sobre o porquê e o como das 

atividades desenvolvidas. (p. 30). 

No caso das EFA’s ligadas à REFAISA, adotam a alternância integrativa, real 

ou complexa, que se materializa através dos instrumentos pedagógicos (Caderno da 

Realidade, Plano de Estudo, Visita e Viagem de Estudo, Serão, Tutoria, Caderno de 

Acompanhamento, Visita às Famílias, Intervenções Externas, Colocação em 

Comum, dentre outros). 

Para Teixeira, Bernartt e Trindade (2008), 

 

[...] a Pedagogia da Alternância atribui grande importância à 
articulação entre momentos de atividade no meio socioprofissional do 
jovem e momentos de atividade escolar propriamente dita, nos quais 
se focaliza o conhecimento acumulado, considerando sempre as 
experiências concretas dos educandos. Por isso, além das 
disciplinas escolares básicas, a educação nesse contexto engloba 
temáticas relativas à vida associativa e comunitária, ao meio 
ambiente e à formação integral nos meios profissional, social, político 
e econômico. 
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O relato a seguir dá conta dessas questões no âmbito da prática pedagógica e 

formativa das EFA’s da REFAISA, 

 

[...] sou ex-aluno da Escola Família Agrícola da região de Alagoinhas 
da 6ª turma do período de 2009 a 2011, e hoje retorno a escola como 
Diretor Pedagógico, fui convidado no início do ano 2017, onde a 
gente busca fazer o melhor para contribuir com a formação de base, 
e também no que diz respeito a ao processo de formação escolar, 
além da formação humana que a gente vem trazendo os pilares 
essenciais que é a formação cidadã, integral, religiosa, política, 
agropecuária e também a parte lúdica da formação que vem 
fomentar as nossas discussões. Precisamente eles ficam 15 dias 
aqui na escola é o que a gente chama de tempo escola e eles ficam 
15 dias no tempo comunidade, esse fato de alternar influencia 
bastante na formação desses jovens, e vem contribuindo de forma 
significativa para a formação relacionando a teoria com a prática que 
essa é a ideia principal das Escolas Famílias Agrícolas - EFA. 
Destacamos que em alguns anos atrás tínhamos uma facilidade 
maior no que diz respeito a formação desse jovens enquanto 
representantes, enquanto líderes em suas comunidades por que as 
atividades desenvolvidas era com jovens que já estavam engajados 
nas atividades no que diz respeito às organizações sociais, como as 
associações, as questões religiosas os grupos de jovens, enfim, e 
que hoje a gente já tem uma maior dificuldades que está mantendo 
esta formação desses jovens uma vez que outras atividades atrativas 
das comunidades estão trazendo uma certa dispersão, por exemplo 
a questão da tecnologia, das festas e do álcool, dentre outras 
situações que esses jovens tem sido atraídos, então isso se torna 
uma característica de hoje dos nossos jovens ,e que surge como 
uma das dificuldades para o nosso trabalho, que é tentar estimular 
manter concentrados durante esse período na escola, enquanto tem 
tantas outras atividades que são atrativas para o período que eles 
encontram a fase de vida de buscar coisas novas de descobrir e a 
gente tenta acompanhar de alguma forma aqui na escola sem que 
isso venha prejudicar também o nosso foco que é a formação de 
profissional e humana. (Paulo Henrique Silva Araújo, Ex-aluno e 
Diretor da EFA de Alagoinhas, 2018). 

 
Desta forma, as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

fornecem os meios científicos para explicarem os porquês das questões levantadas 

pelos estudantes e respondidas de forma empírica por suas famílias e pessoas das 

comunidades. As disciplinas técnicas e, portanto, da parte diversificada serão de 

ordem prática-teórica. E, portanto, são planejadas e desenvolvidas pelos 

monitores/as e professores/as, observando as atividades produtivas implantadas nas 

EFA’s e inseridas na região de abrangência. Assim, a citação abaixo de GIMONET 

(2007), corrobora com essa informação. 
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A formação geral, ou seja, uma formação global, não é resultado da 
quantidade de noções ensinadas, mas, sim, de uma lenta construção 
da pessoa, de uma maturação em suas diferentes dimensões 
(intelectuais, afetivas, físicas, manuais, relacionais...). Não é de 
ordem quantitativa, mas, sim, qualitativa, ou seja, ligada aos passos 
dados, às relações que se estabelecem entre os diferentes campos 
do conhecimento, aos processos que se desenrolam. O plano de 
estudo representa a base do processo de formação geral ao permitir 
assentar as novas aprendizagens nos interesses da pessoa, na 
experiência vivida e analisada. Por outro lado, ele evita a dicotomia 
trabalho manual e trabalho intelectual garantindo a manutenção de 
uma atividade intelectual, não por ela em si, mas associada, 
integrada à atividade cotidiana de trabalho, de lazer, de 
relacionamento, ou seja, simplesmente de vida. Ele ajuda a manter 
permanentemente a relação “ação-reflexão-ação” sem a qual não 
existe formação em alternância digna deste nome. (GIMONET, 2007, 
p. 39).  

 

A formação humana é desenvolvida em classe e dentro de toda a ação 

educativa das EFA’s, que constantemente trabalha a formação integral do/a 

estudante. A educação baseada na Pedagogia da Alternância considera que a 

formação no meio rural, para ser completa, depende das experiências vividas na 

Escola, na Família e na Comunidade. A Pedagogia da Alternância estabelece uma 

relação entre o meio em que vive o/a estudante e a EFA. Esses não são instituições 

antagônicas e excludentes, mas constituem de fato uma unidade na diversidade de 

situações.  

A Pedagogia da Alternância prioriza a dignidade da pessoa como sujeito, 

levando em conta a totalidade da pessoa como indivíduo e o que ela representa na 

sua história e no seu meio. Possibilitada pela descontinuidade de atividades e de 

situações vividas pelos estudantes, rompe com a dicotomia entre a teoria e prática, 

saber popular e saber intelectual, escola e meio, com uma visão fragmentada da 

aprendizagem. 

 

Essas perspectivas repousavam no princípio comum da alternância 
como estratégia de desenvolvimento da família no processo de 
aprendizagem. A compreensão do meio familiar como espaço de 
aquisição de conhecimentos, como fonte de aprendizagem de 
experiências sociais e culturais, era assim uma tendência marginal 
nas representações dos atores envolvidos nas experiências de 
alternância. A tendência dominante era de reproduzir o eterno 
discurso da teoria na escola e a prática na família, revelando a 
ausência de uma compreensão do meio familiar como momento ou 
espaço integrado da formação. Apesar de ser considerado espaço 
para aquisição ou desenvolvimentos de habilidades práticas, o meio 
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familiar não era percebido como lócus de Formação integrado à 
Formação escolar. (SILVA, 2012, p. 178). 

 

A metodologia das EFA’s pressupõe uma postura do educador/pesquisador e 

estudante/pesquisador que busca compreender a realidade em sua totalidade, na 

sua concretude, como realidade objetivada, no próprio movimento dialético do real.  

 

É fundamental ao educador ter uma prática que respeite e considere 

a participação ativa dos estudantes na construção do saber 

vivenciado dentro da escola, que respeite a identidade e a 

subjetividade, considerando cada realidade apresentada no grupo 

sala/instituição, percebendo que a turma é um grupo heterogêneo 

com as mais diversas personalidades, desafio nada fácil. Para tanto, 

faz-se necessária a reflexão crítica do educador sobre sua prática, 

percebendo o seu trabalho como algo inacabado. (REIS, 2017, p. 

101). 

 

 Essa perspectiva pedagógica possibilita um processo dinâmico de 

aprendizagem, pois, o/a adolescente e o/a jovem nesse contexto de família e escola, 

encontram um ambiente propício para sua aprendizagem, por um lado, 

permanecendo em casa mantém o vínculo afetivo com sua família e a comunidade, 

e continua desenvolvendo atividades socioprofissionais e culturais no meio em que 

vivem, e por outro, o afastamento do meio possibilita refletir sobre o mesmo e 

adquirir novos conhecimentos para sua ação. Ação está que o/a adolescente e o/a 

jovem assume de forma livre e consciente, numa atitude filosófica de desvendar a 

realidade como ser investigador, questionador e transformador, perfazendo a tríade: 

ação-reflexão-ação. 

O foco da educação nas Escolas Famílias Agrícolas é o/a educando/a, 

enquanto sujeito histórico, suas problemáticas e sua contextualização. Com 

aprofundamento dos saberes e conhecimentos, e posicionamento crítico ante a 

ciência, tecnologias, modelos de desenvolvimento e cultura. As aprendizagens e 

organização das escolas são problematizadas com uma teoria educacional e 

pedagógica, que orienta a prática educativa e que também dizem respeito à forma 

como essa prática se desenvolve. Isto porque os problemas que a escola enfrenta, 

no âmbito da organização do trabalho pedagógico, têm relação com a função social 

que ela desempenha na sociedade, o que implica refletir sobre as determinações do 



146 

 

modo de produção capitalista e sua influência nos processos de produção da vida e 

da educação.  

 

A contextualização do currículo, talvez seja o movimento mais 
importante no processo de socialização de saberes protagonizado 
pela escola e seu corpo de educadores. Se a aprendizagem é algo 
que vai além do que se ver para ter visto, mas aquilo que se tem 
acesso, se compreendem, aprende e aprendendo enquanto saber 
novo se ressignifica na vida para compreender os fenômenos sociais, 
culturais, históricos, econômicos físicos, químicos no mundo em que 
se vive e na natureza da qual somos oriundos, ai sim, o currículo e 
os conhecimentos diversos que perpassam à escola passam a fazer 
sentido quebrando as caixas das disciplinas e permitindo o 
surgimento de uma prática educativa fundada numa compreensão 
complexa, inter-multi e transdisciplinar da vida. (REIS, 2017, p. 11). 

 

Segundo MOREIRA (2014, p. 31) “não há uma forma única, nem um único 

modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem 

seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional 

não é o seu único praticante.” (BRANDÃO, 1984).  “A educação aprende-se também 

com a vida. A vida que transporta de uma espécie para outra, dentro da história da 

natureza”. 

Portanto, faz-se necessário desenvolver essa proposta através do trato com o 

conhecimento, considerando outra forma de organizar o trabalho pedagógico para 

formação humana, tendo na relação trabalho-educação como princípio e eixo 

estruturante. Nessa perspectiva, a centralidade do trabalho como criador e 

mantenedor da vida humana em suas múltiplas e históricas necessidades, sendo o 

trabalho uma atividade necessária, desde sempre, a todos os seres humanos, por 

ser elemento criador da vida, constitui-se num dever e num direito. Um dever a ser 

aprendido e socializado, desde a infância, sem reduzi-lo à noção alienada de 

emprego ou subemprego, e sim na sua relação necessária com a produção da vida 

nas dimensões física, biológica, social, cultural, simbólica, estética e afetiva. Um 

direito, pois é através dele que os sujeitos podem criar, recriar e reproduzir 

permanentemente sua existência. (RAMOS, 2000). 

Visto desta forma, ainda segundo Ramos (2000) atentar que historicamente a 

orientação da educação capitalista é, portanto, determinada pelas relações entre 

capital-trabalho, onde prevalece à necessidade do capital de reestruturar e ampliar 

seu processo produtivo e destruição da força produtiva no campo e na cidade. O faz 

incrementando a ciência e a tecnologia para aumentar a produtividade e os lucros, 
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os mercados consumidores através da formação de áreas de livre comércio, por 

repartir o mundo entre os imperialistas, objetivando o domínio de reservas 

energéticas, matérias primas, mão-de-obra barata. O faz, na atual conjuntura 

realizando reformas estruturais no Estado, derrubando conquistas da classe 

trabalhadora, negando os direitos, congelando os recursos para educação e saúde 

em vinte anos, privatizando os entes públicos, etc. Nesse sentido, tudo isso está 

sendo tratado nas EFA’s, no âmbito da escolarização e da formação de 

adolescentes e jovens vinculada à luta de classe, tendo como horizonte o 

fortalecimento da classe trabalhadora. 

Esta é a grande contradição da educação na atualidade. A educação que 

deveria servir para a emancipação, para a desalienação, serve para a dominação, 

para a reprodução (MESZAROS, 2002, 2003, 2005, 2006). E isto se dá de maneira 

violenta, conforme podemos constatar com fatos e dados da educação atualmente 

no Brasil. 

A compreensão desse processo é importante, considerando que a sociedade 

capitalista se estrutura sobre relações de dominação entre grupos e classes sociais, 

consequentemente projetos históricos de educação antagônicos, que na área rural 

tem sua expressão maior na expansão do modelo de educação capitalista rural 

excludente.  

Reconhecendo-se esta premissa, torna-se imprescindível a luta diária pela 

formação integral dos filhos e filhas dos trabalhadores/as, bem como, da defesa 

histórica e necessária da função da escola de fomentar em cada indivíduo singular 

os conhecimentos científicos produzidos pela humanidade. Tais conhecimentos são 

essenciais para o processo de socialização e para que os sujeitos escolares 

conheçam/contextualizem as várias desigualdades acentuadas nos diferentes 

grupos e espaços do mundo do trabalho. Esses também podem contribuir com o 

avanço do seu patamar de compreensão e ação sobre os diversos mecanismos 

impostos pela sociedade burguesa ao limitar o acesso e a permanência da classe 

trabalhadora no processo de escolarização. 

Desse modo toda educação é posicionamento de classe. Se por um lado a 

escola aparece como espaço para apropriação do conhecimento elaborado pela 

humanidade e de formação humana de modo a ser instrumento de transformação 

das desigualdades sociais, por outro, no atual contexto histórico, continua sua 
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função de reprodutora da ideologia da classe dominante e espaço para desenvolver 

aptidões nos indivíduos e competências para assegurar a existência deste sistema 

baseado na exploração da natureza e na exploração do trabalho humano.  

Sobre isso, Frigotto e Ciavatta (2010) argumentam sobre quais pilares 

devemos pautar a formação para a classe trabalhadora nos dias atuais e para o 

futuro da humanidade. 

 
[...] uma concepção de educação básica (fundamental e média) 
pública, laica, unitária, gratuita e universal, centrada na ideia de 
direito subjetivo de cada ser humano. Uma educação plurilateral ou 
politécnica, formadora de sujeitos autônomos e protagonistas de 
emancipação humana (p.12). 

   

Nesta perspectiva teórica, a escola, como instituição social, que tem como 

função a democratização dos conhecimentos produzidos historicamente pela 

humanidade, é um espaço de mediação entre sujeito e sociedade.  

Compreender a escola como mediação significa entender o conhecimento 

como fonte para efetivação de um processo de emancipação humana e, logo, de 

transformação social. O que implica de ver o papel político da escola atrelado ao seu 

papel pedagógico e, mais, dimensionar a prática pedagógica, em todas suas 

características determinantes e intencionalidade, o que transparece um 

compromisso político ao garantir que o processo de ensino e aprendizagem esteja a 

serviço da mudança necessária. 

Conforme proposta da Escola do Trabalho de Pistrak (2000), e da Escola 

Unitária de Gramsci (1978), para ambos, o que favorece a solução de problemas 

escolares de forma orgânica entre conteúdos escolares e problemáticas da realidade 

atual é o método científico para a resolução desses problemas, pautados pelas 

demandas, necessidades e apropriação da vida pelos/as educandos/as. Pois, as 

relações de dominação, as problemáticas, as expressões das questões sociais estão 

dadas na relação capital-trabalho. A organização do trabalho pedagógico na escola 

pode estudar as formas de trabalho socialmente útil que determina as relações 

sociais dos seres humanos, sobre a qual se edificam a vida e o desenvolvimento da 

sociedade. 

O desafio está em investir numa organização curricular e pedagógica que 

possibilite uma contra hegemonia à produção social vigente, que precariza e 

desqualifica a escola e expropria do conhecimento de milhares de trabalhadores/as 
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da escola pública. Assim, é necessário recuperar as experiências históricas de 

organização da escola em outra perspectiva de formação humana e de projeto de 

sociedade, em que o trabalho como princípio educativo é o fundamento da escola, 

não o trabalho na sua forma alienada, assalariada, subsumida ao capital, mas, sim o 

trabalho enquanto fundante do ser social. (PISTRAK, 2000). 

Almeida (2010) defende que, para alterar a organização da escola, é 

necessário ter as condições concretas e objetivas para apreender o conhecimento 

necessário à teoria educacional, com base em um projeto histórico, que explique de 

forma radical as contradições da sociedade capitalista. Ainda segundo o autor, é 

necessário também reconhecer as categorias da escola capitalista, pois são elas 

que balizam e conformam os interesses e objetivos da classe dominante, sendo que 

as mesmas se apresentam num movimento dialético, e expressam-se na dinâmica 

da escola e da sala de aula. 

A pergunta deixa de ser que competências o mercado exige para um 

determinado posto de trabalho para diferentes ocupações, e passa a ser que 

conhecimentos são constituintes da formação integral do sujeito, competente 

tecnicamente, crítico, autônomo e emancipado. 

Dialogando nesse contexto, o relato abaixo aponta como vem sendo 

implementada a educação profissional no Brasil, que reafirma o fortalecimento do 

sistema capitalista através da Educação Rural. 

 

[...] se a gente for pegar de base teórica para a educação do campo é 
evidente o que a gente tinha até então de pensar, a educação 
profissional sempre foi construída no Brasil se for ver a história da 
educação quando tem que pensar o profissional na educação rural 
vai ter os sistemas S, por exemplo o SENAR, que na sua origem vai 
ter algumas campanhas de educação rural, nesse caso vai ter alguns 
órgãos e campanhas que acontecem que vão estar aliando a 
questão da formação profissional a uma demanda de mercado de 
trabalho, a uma subserviência da formação dos jovens do campo 
para atender as necessidades do latifúndio e do agronegócio, das 
necessidades do capital agrícola naquele momento que ele vai 
tomando conotação e vai de certa forma trazendo a modernização da 
mecanização agrícola, então há um alinhamento entre a formação 
profissional que nós tínhamos ao longo dos anos voltada a um 
projeto de desenvolvimento favorável ao grande capital no campo. 
(Edmerson Reis, Professor da UNEB, 2018). 

 

Mas não basta constar as contradições e anunciar a concepção. O conjunto 

dos princípios requer metodologias e didáticas que permitam uma articulação entre 
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os conhecimentos gerais e específicos, entre ciência, tecnologia e técnica, vínculo 

orgânico entre currículo escolar e efetividade social. Exige uma postura 

interdisciplinar no trato com o conhecimento. A interdisciplinaridade, como método, é 

a reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados, a partir de 

distintos recortes da realidade. Já a disciplinaridade é pensar nos diversos campos 

da ciência de forma desarticulada, isoladas entre si, depreendidas da realidade 

concreta da qual esses conceitos se originam e, portanto, não permitem 

compreender o real (RAMOS, 2000, p. 22).  

Para a interdisciplinaridade ocorrer se faz necessário que os canais de 

interação entre equipes de educadores/as, educandos/as e os parceiros na 

formação, sejam estreitados/as na busca de um processo de identificação e 

amadurecimento da unidade teórico-metodológica.  

A interdisciplinaridade não elimina as disciplinas, ao contrário, as pressupõe na 

sua articulação com a totalidade social, nas EFA’s essa articulação dá conta através 

dos Planos de Estudos, assegurando a relação do geral com o específico, 

proporcionando, dessa forma, a interação das diversas disciplinas na busca de 

objetivos comuns, visando uma mudança no modo de agir, compreender, explicar e 

transformar o mundo. 

Considerando a relevância da interdisciplinaridade, numa sociedade com dois 

claros projetos de desenvolvimento em disputas, se faz necessário manter nas 

EFA’s uma unidade nos referenciais teóricos utilizados, como afirma a transcrição da 

entrevista abaixo, 

 

[...] penso que muitos referenciais teóricos se discutem isso que traz 
essa discussões podemos pegar por exemplo, Vanilda Paiva onde se 
consegue perceber essa perspectiva para pensar nas EFA’s em um 
tempo novo na atualidade, nós vamos ver projetos diferenciados e ai 
entra aquela história, são projetos em disputas, as EFA’s não podem 
correr o risco de cair no mesmo referencial teórico, na mesma fonte 
que formam o jovem para o mercado de trabalho necessariamente, a 
favor de quem vai instruir inclusive a vida no campo, que vai provocar 
a saída desse próprio jovem do campo e as desarticulações das 
comunidades campesinas, então é preciso beber na fonte de um 
referencial que ele potencialize aquilo que a gente está 
compreendendo como uma concepção da educação do campo que 
vincula educação, trabalho, cultura, território e terra, é preciso 
compreender essa perspectiva e se vai nessa linha é indispensável 
você trabalhar com referenciais do nosso campo de atuação, e 
podemos citar o Gaudêncio Frigotto é um referencial fundamental 
para se buscar essa perspectiva de como olhar esse novo desafio da 
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EFA’s de articular o ensino com a formação profissional para não cair 
num abismo de que é a formação profissional a serviço do capital, 
então esse é o grande desafio. Podemos citar também a Roseli 
Caldart, e um conjunto de outros referenciais que a gente tem 
pensando hoje para a educação do campo que nos dá uma matriz 
para se pensar nessa relação educação e trabalho, então não dá 
para fugir dessa relação com o trabalho, e com isso pensar em como 
é que os cursos de educação profissional que estão sendo 
protagonizados pelas EFA’s eles refletem nessa perspectiva pra não 
correr o risco de se desvirtuar da realidade. (Edmerson Reis, 
Professor da UNEB, 2018). 

 

Por isso, corroborando com Caldart (2008), ao concluir, após tratar na sua 

exposição dos pressupostos para uma educação do campo emancipadora e pontuar 

as exigências dessa escola do campo, quando diz:  

 

Esta exigência implica por sua vez em um alargamento da função 
social da escola e na superação de currículos pobres, assépticos, 
sem vida social, cultural, política. Ensinar a ler, a escrever, a fazer 
contas, continua sendo tarefa social da escola básica, mas não como 
habilidades em si mesmas ou meramente preparatórias à entrada no 
“mercado de trabalho”, não como aquela educação rudimentar que 
historicamente se considerou suficiente para os trabalhadores e sim 
como dimensão de um processo formativo que se exige cada vez 
mais amplo, complexo, social e humanamente rico (2008, p.26). 

 

A autora se refere à mudança na forma de organizar a educação, desde o 

ensino ofertado aos campesinos à estrutura física da escola. Nesta busca por um 

ensino voltado às necessidades dos sujeitos do campo surgem às políticas públicas 

propiciando a criação de propostas pedagógicas que buscam atender aos anseios 

da população do campo.  

As políticas públicas são resultadas da luta dos camponeses por direitos 

igualitários. Neste aspecto, os Movimentos Sociais Populares tiveram um papel 

fundamental na busca por ações legais que se concretizem na prática do campo. 

Para Gohn, (2007, p.13) os movimentos sociais são: 

 

Ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que 
viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar 
suas demandas. Na ação concreta, essas formas adotam diferentes 
estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão 
direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios 
à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.), 
até as pressões indiretas (GOHN, 2007, p.13). 
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Essa educação surge como uma resposta ao autoritarismo e a repressão da 

ditadura militar, época em que os movimentos sociais e intelectuais orgânicos da 

classe trabalhadora lutavam pela redemocratização da sociedade. Essas lutas 

conseguiram conquistas relevantes e espaços de participação nas políticas públicas 

e na legislação do país por meio da Constituição Federal de 1988. Santos, Silva e 

Souza afirmam que:  

 

No que se refere à educação, a Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) 
contém artigos que trazem adequações curriculares às 
especificidades do meio rural. Com essa abertura política e legal, os 
movimentos sociais passavam a discutir a alteração na nomenclatura 
da Educação Rural, propondo a mudança do termo educação rural 
para educação do campo. (SANTOS; SILVA e SOUZA, 2013, p. 59). 

 
Entendemos que a educação é um complexo social (LUKÁCS, 2010, 2012) que 

tem a função de disponibilizar para as novas gerações os conhecimentos 

socialmente relevantes produzidos pela humanidade, assim como os valores sociais 

e habilidades conquistados nessa trajetória. Defendemos uma educação que tenha 

como meta superar o atual quadro de exclusão social, na busca da emancipação 

humana.  

O currículo integral e, consequentemente, a formação integrada é o ponto de 

partida de qualquer projeto político pedagógico que tem como objetivo a 

emancipação humana, isto é, que visa a superação da sociedade capitalista e que 

busca a formação ominilateral (SAVIANI, 1989; MANACORDA, 1996; FRIGOTTO, 

2007; RAMOS, 2011; CIAVATTA, 2014; NOSELLA, 2015; MOURA; LIMA FILHO; 

SILVA, 2015).  

Nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, a organização do currículo se 

apresenta como um conjunto de conhecimentos, saberes e experiências adquiridas 

e aprendidas ao longo da história. São conhecimentos que foram sistematizados e 

selecionados, respaldados por contextos socioeconômicos e políticos, e 

compreendido a ser trabalhado nos marcos da perspectiva de uma educação 

integral, integrada, humana, discutindo e ampliando os referenciais dos/as 

educadores/as sobre organização curricular; projeto político pedagógico; trabalho 

pedagógico dos conhecimentos com intermediação teórico-metodológica da 

Pedagogia da Alternância. 
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Nesse sentido, não perdem de vista a realidade, a luta pela terra e pela vida, e 

se materializa pelo constante diálogo com os contextos em que os/as estudantes 

estão inseridos, para não cair na armadilha conforme relato abaixo: 

 

[...] eu lembro da experiência que tinha em São Gabriel da 
Cachoeira, tinha por exemplo o Instituto Federal - IF um município de 
fronteira e numa região que você tinha população toda indígena, 
município pequeno, toda de etnia indígena e o que acontecia, o IF 
era um elefante grande perdido no meio da selva, e que os cursos 
não estavam voltado para essa população, o que tinha de curso era 
os maiores absurdos que se possa imaginar, então não estava a 
serviço da comunidade local, os indígenas não entrava, então os 
professores faziam concursos pra lá e passavam um tempo e ia 
embora porque, eles formavam os filhos dos oficiais que atuavam ali 
na proteção da fronteira brasileira, e com o tempo os indígenas e os 
movimentos sociais começaram a pressionar o MEC, e o MEC fez 
uma comissão e foram lá discutir em São Gabriel da Cachoeira com 
os professores se eles fechavam o espaço ou se eles ia mudar o 
projeto político pedagógico da escola, foi quando houve uma 
necessidade apresentada pelos indígenas e hoje os indígenas estão 
dentro do IF, hoje eles adentram porque eles eram maioria naquele 
local. Então pensar numa formação profissional no âmbito das EFA’s 
é não abrir mão daquilo que a matriz formadora das EFA’s sempre 
teve da relação direta entre o que se forma, os conteúdos formativos, 
e a importância do conteúdo formativo para compreensão do mundo, 
a importância da relação com o trabalhar na terra, com as questões 
voltadas para o campo e sem perder de vista essa relação crítica da 
relação educação e trabalho, do para que se forma, porque caso se a 
gente não faz essa perspectiva a gente cai na vala comum é formar 
pra dizer que a gente está na perspectiva de atender a atualidade da 
demanda  do mercado, mas está negando todo seu capital social 
acumulado de uma formação que merece uma importância em 
pensar por dentro inclusive das universidade essa perspectiva da 
alternância, esta perspectiva  de uma formação mais crítica. 
Principalmente os autores que estão ligados na relação educação e 
trabalho não podem serem negados, o próprio Miguel Arroyo que 
discute muito isso, dentre outros. (Edmerson Reis, Professor da 
UNEB, 2018). 

 
Embasada na concepção de uma educação de formação humana integral e 

integrada, que tem como premissa um olhar atento sobre a história desde o 

momento que o ser humano se reconhece como tal, revelando práticas sociais, 

ainda que diversas, coexistente e integradas: o trabalho, a educação e a cultura. 

Numa concepção inicial é primeiro entender educação como emancipação do 

sujeito, emancipação política, emancipação social, a questão da emancipação 

humana desse sujeito é fundamental. Essa concepção se faz necessária para 

fortalecer a classe trabalhadora, no dado momento conjuntural que se vive no Brasil, 
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de negação e perdas de direitos, sobretudo pelas populações do campo, e 

considerando toda trajetória da educação no Brasil de preparar mão de obra, e 

qualifica-las voltadas para o mercado de trabalho, vem gerando grandes 

desigualdades sociais e alargamento soberbo do capitalismo, mas nos tempos 

atuais, é urgente pensar numa educação do/no campo que transforma e que 

emancipa os sujeitos do campo, na construção do seu projeto de vida e de 

sociedade. 

Na formação integrada, presume-se articular de forma dialética, numa unidade 

de diferentes, os conhecimentos de relevância social, filosóficos, científicos, 

técnicos, artísticos e corporais, proporcionando aos educandos o desenvolvimento 

pleno do ponto de vista mental, físico e tecnológico. (MANACORDA,1996). 

Ramos (2010, p. 107) destaca a necessidade de percebermos o currículo 

integrado como forma de superar a “dicotomia entre conteúdos e competências, 

compreendendo que os primeiros não são conhecimentos abstratos desprovidos de 

uma historicidade, nem insumos para o desenvolvimento de competências”. Partindo 

desse pensamento, nessa concepção de currículo integrado para se fazer o ato 

educativo percorre uma trilha na contramão da formação para competências, visto 

seu caráter ideológico neoliberal, que exalta a competitividade e a extrema 

especialização no currículo. A concepção do trabalho como um princípio educativo 

alimenta o currículo integrado, pois concebe o trabalho na sua dimensão ontológica, 

na sua relação necessária com a produção da vida, na reprodução da existência, 

física, biológica, como também, cultural, social, estética, simbólica, afetiva.  

Nessa relação com o trabalho, cabe considerar: 

 

[...] segundo Miguel Arroyo, em sua palestra no Seminário do 
FONEC, em Brasília em 2017, discutir o trabalho como princípio 
humano a gente também precisa entender o trabalho numa 
perspectiva crítica para não entender que todo trabalho educa, ou 
tem princípio educativo, então o trabalho que é escravo desconsidera 
todos os direitos do trabalhador não é um trabalho educativo, pelo 
contrário é um trabalho que desumaniza, então entender essa 
perspectiva é fundamental. Na discussão leva em consideração 
aquilo que o Boaventura de Souza Santos fala muito que é a 
ecologia de saberes. Por exemplo, falar da extensão da 
universidade, extensão das instituições que produzem pesquisa e 
conhecimento, onde a ideia é passar aquilo que se produziu, levar e 
discutir com a sociedade e chegar de uma forma também 
emancipatória através do conhecimento acessível. Nesse caso, o 
Boaventura de Souza Santos vai dizer que é preciso à gente pensar 
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na ecologia de saberes que inverte essa lógica, existem saberes que 
estão nas comunidades, que precisam adentrar nas questões 
formativas da educação formal e informal, e no caso das EFA’s que 
já conhecem e têm como horizonte as comunidades e suas vocações 
como a base da atividade formativa que ela tem, ela não pode deixar 
de negar, ela não pode negar esses saberes que já estão nas 
comunidades que os próprios instrumentos da pedagogia da 
alternância vai trabalhar então, essa é uma questão de priorização 
da identidade e da cultura, e as culturas dos povos tradicionais são 
diversas, como é que esse elemento da cultura ele adentra também, 
e não é adentrar no lugar da comemoração festiva ou da 
comemoração de alguma data festiva, é como fundamento formativo 
a identificação dos sujeitos, como é que a cultura que aquela 
comunidade desenvolve me identifico como me vejo nela, como parte 
dela e essa cultura vai me formando. (Edmerson Reis, Professor da 
UNEB, 2018). 

 

Portanto, busca-se compreender os limites trazidos pela pedagogia das 

competências, motivo pelo qual defende-se a necessidade de superá-la e de 

redefinir a relação entre conteúdos e métodos na integração de conhecimentos 

gerais e específicos. 

Partindo do pressuposto de que a educação é apropriação da realidade social, 

não podemos perder de vista que na sociedade atual, a escola, como parte da 

totalidade, que separa o trabalho intelectual e manual, criando obstáculos para a 

interdisciplinaridade. A escola moderna, capitalista, separa o fazer e o pensar. A 

formação ominilateral não se faz presente, a educação não toma a realidade na sua 

totalidade, não toma a vida como algo inteiro. Para as EFA’s, a educação como 

apropriação da realidade social só tem sentido se for integral. 

A dimensão do trabalho, contribui com o princípio da contextualização, como 

afirma a seguir, o professor Edmerson Reis (2018), 

 

[...] é preciso beber na fonte do trabalho como das EFA’s e não se 
perder na educação profissional que é a perspectiva da 
contextualização de saberes, amplia ainda mais o seu processo 
formativo porque desafia pensar o saber pertinente, e com esse me 
ajuda a compreender o mundo, ajuda a entender a minha cultura e 
contribuir inclusive para a superação das dificuldades que a gente 
tem no dia a dia. Então, são matrizes que vão dialogando sem 
necessariamente uma excluir a outra, mas um diálogo de saberes, 
ecologia dos saberes é exatamente permitir essas nuances e 
compreender a relação dos processos determinantes e 
condicionantes do que é a sociedade numa formação para o mundo 
do trabalho e não para mercado de trabalho, ela precisa fazer com 
que o jovem que sai de uma escola de formação profissional 
compreenda nesse mundo de trabalho as contradições e como é que 
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ele e esse curso que está fazendo ele se insere nesse mundo de 
trabalho, uma base é entender o trabalho segundo Marx, a mais 
valia, a separação do novo trabalho, isso é fundamental numa matriz 
voltada para as EFA’s que agora inicia de uma forma mais intensa a 
formação profissional. Assim, estarão formando o/a jovem com uma 
outra perspectiva do que é a formação profissional que seria 
diferente do estudante que acessa os Institutos Federais de 
Educação - IF’s ou os Centros Territoriais que desenvolvem uma 
formação mais técnica e produtivista, sem olhar muito para os lados, 
para as questões mais de reflexão teórica e mais filosófica de 
compreender o mundo em que se vive.  

 
Nesse sentido, nas EFA’s tendo também como concepção e princípio a 

Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido e com o Agreste, o 

elemento central que vai diferenciar são os Territórios, para além do campo, que 

nessa perspectiva, muitas escolas nas zonas urbanas que recebem os/as 

estudantes do campo e não têm nada de diálogos com as realidades de vida dos 

sujeitos. Assim, as EFA’s dispõem de processos formativos em constante dialogo 

com as múltiplas realidades dos sujeitos, historicamente marginalizados pela ação 

do estado brasileiro e que muitas das vezes nas localidades que residem estavam 

inseridos na concepção de educação rural. 

 

Promover uma educação contextualizada que ultrapasse as grades 

as quais ainda aprisionam os processos educativos vivenciados no 

Semiárido Brasileiro às práticas e os discursos imperativos do 

modelo tradicional de ciência e de escola, demanda, também, uma 

(des)construção da cultura avaliativa herdada da escola tradicional, 

cujas concepções são traduzidas em modos de reprodução, seleção, 

julgamento, inquestionabilidade, repressão e autoritarismo. (REIS, 

2017, p. 17). 

 

Nesse contexto, na dimensão de atuação no Semiárido e no Agreste, permite 

assim inclusive compreender esse movimento dos estudantes que muitas vezes se 

deslocam do campo para vir para a cidade estudar em uma escola que não tem 

nada a ver com estes, e isso já é uma agressão imensa no direito da educação nos 

princípios da educação do campo. O que diferencia quando pensa em educação 

contextualizada para a convivência, é porque o campo Semiárido e Agreste ele é 

rural e urbano, mas a perspectiva da contextualização é o mesmo que une a 

educação, o território e o campo. 

 

O campo de debates que se designa, “Educação Contextualizada 

para a Convivência com o Semiárido Brasileiro”, surge da 
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necessidade de reinventar outro semiárido possível, descolonizando 

a educação e rompendo com estereótipos e estigmas que funcionam 

como sustentáculos de uma lógica de dominação erigida por uma 

epistemologia que impossibilita a coexistência de diferentes formas 

de ser/estar/interagir no mundo. (REIS, 2017, p. 15). 
 

 A contextualização enquanto princípio da convivência que se discute no 

Semiárido, servindo de referências para o Agreste, é um princípio universal. Parece 

contraditório está definido enquanto princípio universal, mas não universalizante, é 

um princípio que possa pensar a convivência nas suas mais variadas realidades, por 

exemplo no Cerrado, na Amazônia, nos Pampas, na Mata Atlântica, no Sertão, com 

os ribeirinhos, os pescadores, assim, pensar a convivência como princípio básico em 

qualquer realidade, dando conta das especificidades de cada contexto. 

A contextualização, ao contrário, propõe uma educação emancipatória, que 

problematize e questione a concretude dos fenômenos da vida, das relações para o 

homem com outros homens e com o meio no qual produz a existência, a partir da 

relação e do estudo dos conteúdos curriculares, de forma que se possa sair da visão 

mágica da realidade e retornar a ela com um novo olhar dominante crítico, como 

afirmava Freire (1987); garantindo no currículo, as narrativas dos povos que histórica 

e socialmente foram marginalizados, oprimidos e tiveram suas vozes e saberes 

negado. (REIS, 2017, p. 18). 

Defender, pois, um processo educativo que problematize os conteúdos a partir 

de um contexto espacial e temporal, é corroborar com Saviani (2000), ao afirmar que 

o caminho para o conhecimento encontra-se e na cotidianidade do educando, de 

modo que o mais relevante não é aprender ou ensinar um dado conhecimento, mas 

sim, concretizá-lo no cotidiano, problematizando, interrogando, refletindo, 

respondendo e avaliando, num trabalho em que os indivíduos constroem um mundo 

por si mesmo. Enfim, é traçar estratégias educativas que contribuam para desvela-lo 

da realidade social de opressão. (REIS, 2017, p. 18). 

Corroborando com Reis (2017) romper na atualidade com as narrativas 

hegemônicas é uma possibilidade para dar sentido às ações e práticas orientadoras 

na realização da educação, principalmente no Semiárido Brasileiro que 

historicamente também sofreu com esses processos, pois as determinações 

curriculares acabaram por homogeneizar uma vasta diversidade presente no espaço 

do Semiárido gerando uma serie de descompassos na realidade educacional da 
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região, sobretudo no que se refere aos conteúdos dispostos nos livros didáticos e 

suas (des)conexões com as realidades socioculturais de professores  e alunos. 

Conforme Silva (2010), contextualizar não é um processo tão simples assim, 

como a interdisciplinaridade é um processo bem mais complexos que tem como um 

dos fundamentos a transposição didática, já divulgada na década de 1990, 

juntamente com a LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

seguida dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s. Contextualizar exige 

extrapolar a fragmentação dos conteúdos e, a falta de formação continuada tem 

dificultado “olhar” e perceber as relações entre as partes e o todo. 

Para Reis (2017), com isso a contextualização traz uma dialética com relação 

aos currículos escolares, onde as disciplinas são fragmentadas e não fazem a 

inclusão da realidade do contexto dos estudantes. Essa educação desafia a escola 

na promoção de conceber um ambiente no qual possa dar suporte e uma prática 

pedagógica inter-transdiciplinar dos conteúdos e sua conexão com a realidade na 

valorização da cultura, do ambiente, e principalmente dos saberes que vão além dos 

muros da escola (IDEM, 2010), através, 

 Valorização da Identidade do Semiárido; 

 Instigar a curiosidade; 

 Partir dos conhecimentos prévios e comparar os conhecimentos; 

 Partir dos conceitos cotidianos espontâneos; 

 Partir da realidade; 

 Dialogar com a escola e com a família; 

 Pesquisar os princípios educativos; 

 Construir a identidade a partir da história e memoria da comunidade. 
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6 ATUAÇÃO DOS JOVENS DO CAMPO EGRESSOS DAS ESCOLAS 
FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - EFA’s  
 
 

Uma nova profissão se perfila... uma profissão recheada de 
aventuras diárias, de atenção às pessoas e aos recursos que 

se pode mobilizar, uma profissão em que o domínio de sua  
disciplina articula-se com o conhecimento que se pode ter 

de seus alunos, uma profissão na qual a paixão de aprender 
se torna fonte contínua de exaltação... 

Philippe Meirieu 
  
 

Conforme Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei n° 8.069 de 1990, o 

ser humano na faixa etária de 12 a 17 anos são considerados adolescentes, antes 

disso crianças, e de 18 a 29 anos são jovens. Com isso, muitos estudantes oriundos 

de comunidades rurais, mesmo chegando nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s na 

condição de crianças ou adolescentes, ao percorrerem todo processo educativo no 

Ensino Fundamental II e na Educação Profissional, em até oito anos em formação, 

saem na condição de Jovens, tendo um novo ciclo da vida que deve ser encarado 

com muita maturidade e compromisso com as causas sociais. 

Nesse sentido, conforme constatado nesse estudo, a importância da atuação 

profissional dos egressos das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, não está na 

inserção desses no mercado de trabalho. O propósito é que esse novo sujeito seja 

inserido na sociedade, sobretudo, nas organizações populares e nas lutas 

constantes pela transformação da realidade, efetivando assim, a inserção 

profissional e a melhoria de suas condições de vida, através da pedagogia da 

alternância, que tem em seus propósitos a contribuição com o desenvolvimento 

pleno, local e sustentável. 

Considerando o grande desafio de assegurar a permanência da juventude no 

campo, que perpassa na luta pela terra e pela permanência nela, considerando as 

raízes históricas das desigualdades sociais e a má distribuição fundiária no Brasil, é 

necessário lembrar que o país se consolidou como território de grandes 

propriedades (sesmarias, capitanias hereditárias, latifúndios) e que a pequena 

propriedade ocupou e ocupa sempre um lugar marginal.  

Ao definir a questão agrária, Prado Júnior (2011) revela as contradições da 

propriedade privada da terra e das relações de trabalho estabelecidas no campo, 

conforme citação a seguir: 
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[a questão agrária] tem suas raízes dialéticas no antagonismo e 
contradição entre a reduzida minoria de grandes proprietários que 
detém o monopólio virtual da terra, e controlam, portanto as 
oportunidades de ocupação e trabalho na agropecuária brasileira, e 
doutro lado, a massa trabalhadora do campo, que depende dessas 
oportunidades para conseguir seus meios de subsistência (PRADO 
JÚNIOR; NOVAIS; RICUPERO, 2011, p.80). 

 
O desenvolvimento do capital no campo é determinado pela 
apropriação privada do principal bem natural e meio de trabalho 
para produção de alimento: a terra. Desta forma, dominam-se os 
recursos naturais (terra, água, etc), torna a produção de alimento 
voltada para o mercado e subjuga a força de trabalho, separando 
os meios de produção daqueles que produzem a riqueza e, 
consequentemente, a renda; sendo esta última apropriada por 
quem concentra a terra (BARROS, 2014, p.42). 

 
A questão agrária tem assim um efeito duplo: concede ao proprietário a 

base territorial para realizar seus negócios e expropria a população camponesa da 

terra e demais recursos sociais de produção, gerando uma imensa massa de 

campesinos empobrecidos, desempregados ou proletarizados. Neste sentido, o 

conflito de classes estabelecido é permanente, por ser oriundo das contradições 

estruturais do capitalismo (FERNANDES, 2013). 

Neste sentido, a questão agrária no Brasil se constituiu e ainda se 

apresenta como um bom negócio para os empreendedores capitalistas, 

historicamente, proporcionou muitas riquezas aos senhores de engenho, 

seringalistas, cacauicultores, fazendeiros de café, usineiros de açúcar, etc. A 

lucratividade da agropecuária como negócio no Brasil se deve principalmente aos 

seguintes fatores: larga disponibilidade de terras e larga disponibilidade de força 

de trabalho. Dialeticamente, esses mesmos fatores determinam os baixos padrões 

de vida dos trabalhadores do campo e a pobreza rural (PRADO JÚNIOR; NOVAIS; 

RICUPERO, 2011). 

Em síntese, a colonização brasileira lançou as bases de um sistema 

agroexportador, orientado ao fornecimento de produtos primários para a metrópole 

e que serviu de base para a formação originária de capital nas colônias. A posse e 

ocupação do território foram organizadas com o sistema de capitanias hereditárias 

e as sesmarias. Desse modo, o Brasil já nasceu dependente do latifúndio, da 

monocultura e da exploração da força de trabalho escravizada e formou uma 

massa de trabalhadores sem-terra, sem moradia e sem condições de 

sobrevivência. Dessa forma, a formação sócio-histórica brasileira foi marcada pela 
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concentração fundiária e pela expropriação camponesa, e esses elementos 

articularam dialeticamente a questão agrária e a questão urbana, conforme 

declaração da autora: 

 
A apropriação da terra pelo capital forja uma intensa expropriação 
dos camponeses, que migram para os centros urbanos e se 
constituem força de trabalho a quaisquer condições e relações 
sociais, inaugurando o perverso processo de favelização nas 
médias e grandes cidades. As consequências são explicitadas na 
vida cotidiana da classe trabalhadora: sem-terra, sem moradia, 
sem vida digna. Desta forma, questão agrária e urbana se 
articulam dialeticamente, sob a égide do desenvolvimento capitalista 
(BARROS, 2014, p. 68). 

 

Nesse debate, Florestan Fernandes (2008) afirma que a economia agrária 

sofreu três influências estruturais no processo de desenvolvimento do capitalismo: 1) 

dependência do Brasil à economia agrária como estratégia de acumulação 

originária do capital, que possibilitou, inclusive, a expansão urbana e industrial; 2) 

tendência cultural do entesouramento, excedente da economia investido no 

mercado urbano e; 3) contexto das classes sociais e suas frações no meio rural 

(FERNANDES, 2008). 

A apropriação privada da terra pelas agroindústrias e a expansão dos 

cultivos para exportação põe em evidência o principal pressuposto da acumulação 

capitalista: a separação dos trabalhadores dos seus meios de produção, sendo o 

principal deles a própria terra. Divorciados da terra, os camponeses já não dispõem 

da base produtiva que garante a reprodução da vida, encontrando, muitas vezes, as 

saídas na proletarização e na subproletarização; divorciada dos camponeses, a terra 

torna-se instrumento do capital na reprodução da lucratividade. 

Em outros termos, a acumulação capitalista no campo como resultado do 

desenvolvimento capitalista no país tende a gerar uma massa de trabalhadores/as 

rurais expropriados da terra e disponíveis às relações de assalariamento, ao 

mesmo tempo em que possibilita que o solo e demais recursos naturais se 

convertam em meios de produção das empresas capitalistas. 

Toda essa problemática além de estar no currículo formativo das Escolas 

Famílias Agrícolas - EFA’s, é o grande limitador da vida, sobretudo, da juventude no 

campo, especialmente em regiões Semiáridas. 

Para Ribeiro (2008), 
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[...] uma das contradições mais graves que perpassam as 
experiências das CFR’s e das EFA’s é a formação para permanecer 
no campo sem ter a garantia da posse da terra e de acesso as 
políticas públicas. Essa análise é efetuada por Clenir Fanck (2007) 
ao focalizar a Casa Familiar Rural de Francisco Beltrão, no Paraná. A 
autora observa que os pais de alguns jovens já trabalham nas áreas 
urbanas porque não possuem terra, e mesmo os pequenos 
proprietários não têm como dividir a terra com todos os filhos e filhas. 
(RIBEIRO, 2008, p. 41). 

 

Essa realidade não é diferente na região Semiárida e Agreste do Brasil, pelo 

contrário, se acentuam a marginalização da classe trabalhadora pela ausência do 

estado, fragilizando ainda mais a vida em suas múltiplas formas. 

Do ponto de vista da legislação, duas leis tiveram papel preponderante para 

que as camadas de populações não tivessem acesso à terra. O primeiro instrumento 

oficial de expropriação das terras no Brasil foi a Carta Régia de 1798, na qual se 

extinguem os aldeamentos indígenas, tornando livre a exploração dos recursos 

naturais ali existentes. O segundo, foi a Lei de Terras de 1850, cujo teor determinava 

que somente através da compra se teria acesso à terra, excluindo assim largas 

parcelas da população do direito à terra, como espaço de morar e produzir, em 

especial a população de ex-escravos, que embora liberta, viu a terra aprisionada 

pelo poder político e econômico. (Ribeiro, 2008). 

Após um processo formativo imerso na ação-reflexão-ação, tendo a Terra e 

suas relações com o Território Familiar e Comunitário, como elemento fundante 

através da pedagogia da alternância, gera efeitos a médio e longo prazo para os/as 

estudantes, como resultado da aprendizagem deste processo metodológico. Agem 

na sociedade em geral, seguindo a premissa do Ver-Julgar-Agir.  

Tal premissa ajuda a ler e entender o mundo e suas complexidades, suas 

demandas existenciais, seus marcos históricos, tendo como premissa o que já dizia 

Paulo Freire (2003), o ato de ler é um processo que envolve uma compreensão 

crítica e que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas que se 

antecipa e se alonga na inteligência de mundo.  

Portanto, a importância do ato de ler pressupõe uma compreensão do texto em 

seu contexto, ou seja, uma leitura deve ser refletida e contextualizada, pois “a leitura 

de mundo precede a leitura da palavra” (p. 11), ainda parafraseando o autor “o ato 

de ler implica percepção crítica e interpretação da realidade empírica”. 
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Para Gimonet (2007) a experiência cotidiana é um princípio formador da 

alternância porque: 

 
De fato, a formação por alternância dos CEFFA’s obedece a um 
processo que parte da experiência da vida quotidiana (familiar, 
profissional, social) para ir em direção à teoria, aos saberes dos 
programas acadêmicos, para, em seguida, voltar à experiência, e 
assim sucessivamente. Um grande psicólogo, Jean Piaget, definiu 
este processo através da fórmula “praticar e compreender”. “Praticar” 
significa o fazer, a ação, a experiência, enquanto “compreender” quer 
dizer a reflexão sobre a experiência, sua superação, ou, ainda, a 
passagem dos fatos às ideias, às leis, às teorias. Mas, ação e 
reflexão entrelaçam-se, dando lugar a esta outra fórmula de Piaget: 
“Agir em pensamento” e “Compreender em ação” (GIMONET, 2007, 
p. 16).  

 

Na Pedagogia da Alternância, difundida pelas Escolas Famílias Agrícolas - 

EFA’s, há uma valorização dos saberes construídos nas práticas sociais, 

principalmente a experiência do trabalho, isso porque: 

 
[...] utiliza em seu processo de aprendizagem situações vividas pelos 
jovens, encontradas e observadas em seu meio, em vez da simples 
aplicação, na prática, das aulas teóricas, como acontece nas escolas 
tradicionais. (ESTEVAM, 2003, p. 26). 

 
Neste sentido, as práticas pedagógicas das EFA’s requerem bastante reflexão 

pelos sujeitos envolvidos para construção de novos conhecimentos sobre a 

realidade que os cercam, através de um constante diálogo e intervenções no meio 

em que vivem o que pode ser evidenciado no depoimento a seguir: 

 
A EFA tem um cenário rural apropriado a aprimorar os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, e passar a executar 
esses conhecimentos no campo diante dos setores produtivos que 
existem na escola, com esses setores a gente (os alunos) já passam 
a ter um contato aprofundado com as atividades produtivas no 
próprio manejo, no cuidado, no zelo e com isso a gente vai 
aprimorando a nossa realidade de vida, porque na comunidade a 
gente já conhece, já vivencia com nossos pais na nossa propriedade 
e na escola o cenário apropriado ajuda ampliar esses 
conhecimentos. (Rosivaldo Cordeiro de Souza, ex-aluno da EFA de 
Monte Santo, colaborador do IRPAA). 

 

Dessa forma, os anos em formação, já permitem um desprendimento dos 

adolescentes e jovens, dos medos e incertezas sobre as possibilidades de vida, 

gerando assim, uma maior aproximação e intervenção junto aos segmentos sociais, 

políticos e econômicos, sem perder de vista a luta pela terra, a reflexão constante 
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sobre as desigualdades sociais e o acesso ao conhecimento como direito 

constitucional.  

Os depoimentos a seguir, afirmam a perspectiva de atuação dos egressos e as 

mudanças de paradigmas interpessoais e sociais dos sujeitos que passam pelas 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s: 

 

A gente vê muitos jovens que saíram daqui hoje tem uma boa parte 
na sua propriedade, aqueles que não estão em sua propriedade, ele 
estão em entidades ligadas aos movimentos (cooperativas, 
sindicatos, Banco do Nordeste), vejo que eles estão bem, estão 
procurando algo e aqueles que não estão trabalhando, uns que estão 
dando continuidade nos estudos fazendo faculdade, tem jovens que 
estão nos projetos de ATER na região. (Gilberto Borges, 
Monitor/Administrador da EFA de Alagoinhas, 2018). 
 
Após esse curso técnico eu pretendo me aprofundar mais em 
agronomia ou zootecnia, através da graduação, mas como eu tenho 
mais afinidade com o campo, com a terra eu prefiro a agronomia. E 
no meu PPJ eu pretendo fazer sobre o cultivo da mandioca porque 
no município onde eu moro que é Crisópolis a gente trabalha muito 
com a cultura da mandioca e para eu pegar mais experiência, eu 
decidir fazer com a cultura da mandioca executando na comunidade. 
(Erica Conceição de Jesus, tem 17 anos e cursando Técnico em 
Agropecuária no 3º ano na EFA de Alagoinhas, 2018). 

 
A gente desenvolveu um projeto chamado Projeto Profissional do 
Jovem - PPJ, que era uma atividade produtiva que a gente tinha que 
executar na nossa propriedade, seja ela, caprinos, ovinos, avicultura, 
qualquer atividade que o aluno se identificasse, com isso fortalecer a 
nossa atividade de agricultor. (Rosivaldo Cordeiro de Souza, ex-
aluno da EFA de Monte Santo, colaborador do IRPAA, 2018). 

 

Segundo Silva (2012) a alternância real ou integrativa, por sua vez, em uma 

efetiva implicação, envolvimento de alternante em tarefas da atividade produtiva, de 

maneira a relacionar suas ações com a reflexão sobre o porquê e como das 

atividades desenvolvidas. Gimonet (1982) destaca, na realização deste tipo de 

alternância, o papel preponderante desempenhado pelo projeto pessoal do 

alternante. A alternância real ou integrativa é aquela que visa a uma formação 

teórica e prática global possibilitando ao estudante construir seu projeto pedagógico, 

desenvolvê-lo e realizar um distanciamento reflexivo sobre a realidade desenvolvida. 

(GIMONET, 1982). 

Na perspectiva pedagógica, por sua vez, Malglaive e Weber (1983) criticam os 

adeptos do discurso antagonista que reparte a teoria e a prática entre os dois meios 

de formação. Eles definem a articulação entre esses dois elementos em termos de 
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saberes ou conhecimentos: enquanto a teoria é reservada aos saberes que portam 

sobre o conhecimento do real, os saberes práticos correspondem aos 

conhecimentos relativos a ação. É nesta ótica também que Aballea (1991), 

discutindo qualificação e alternância, evidencia que a relação teoria e prática, mais 

que uma simples justaposição de saberes, pressupõe a existência de um vai e vem 

necessário para permitir ao saber formalizado se confrontar com a prática e ao saber 

prático se formalizar. 

Os depoimentos a seguir, apontam aspectos desse processo formativo: 

 

Os resultados que eu posso enumerar desde quando iniciou a escola 
com o ensino fundamental, é a mudança de pensamento das famílias 
as várias questões que prejudicam a vida, a questão ambiental, a 
questão do fogo, o desmatamento, a gente trabalhou muito essa 
questão do desmatamento, então a gente teve aqui logo no início a 
presença do pessoal do Instituto Regional da Pequena Agropecuária 
Apropriada - IRPAA com uma abordagem e assessoria, e isso foi 
somado então essa consciência ambiental um dos resultados 
positivos. Essa continuidade dos estudos direcionadas para essa 
questão do campo, para aqueles que terminaram o ensino 
fundamental, já que temos vários jovens que concluíram o ensino 
fundamental aqui e foram para outras escolas, muitos foram para a 
EFA de Riacho de Santana fazer o curso técnico lá quando não 
tínhamos aqui. Temos outros jovens que fazem faculdade, 
agrônomos já formados que estão espalhado aí por esse Brasil, e 
outros que estão aqui. E agora com o curso técnico profissional a 
gente espera que a gente possa ter mais resultados positivos com 
relação ao retorno para as famílias, que ajude a melhorar a vida no 
campo. (Genivado de Souza Lopes, Diretor da Escola Família 
Agrícola Padre André de Correntinha Bahia, 2018). 
 
A questão da convivência e da adaptação é outro desafio que a 
gente ver que as famílias são de realidades diferentes cada uma tem 
o seu jeito, sua situação de vida, uma série de coisas, e quando 
chega aqui na escola, você conviver com isso tudo tem que haver a 
questão do respeito, saber compreender os direitos e os deveres, 
quando chegam aqui que não tem esse traquejo ai sentem muita 
dificuldade, e com o passar do tempo eles vão conseguindo avançar. 
Eu sempre falo, acha que a Escola Família Agrícola é difícil porque 
puxa muito, e sobretudo quando fala convivência que muitas pessoas 
vem com certos comportamentos, e aqui tem que respeitar o outro, 
aqui e tem gente que é bem difícil de se trabalhar, então temos que 
interferir, que ajudar muito nesse sentido e eu falo que somente o 
fato das pessoas que passam 3 anos, 4 anos só o fato deles 
aprenderem a conviver isso já é muito. E a gente fica contente 
quando muitas vezes chegam estudantes aqui que tem muita 
dificuldade nesse sentindo, mas eles querem dar continuidade no 
curso, então é preciso ter o esforço e quando eles chegam no 3º ano 
ou no 4º ano, você olhar aquele estudante que entrou e vê aquele 
jovem que está saindo como ele era e como ele está saindo, “poxa 
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vida” teve mudança, superou muitos desafios e muitos problemas 
que aconteceram. (Gilberto Borges, Monitor/Administrador da EFA de 
Alagoinhas, 2018). 

 
Conforme Machado (2017) de acordo com informações do Anuário Brasileiro 

de Educação Básica (2012), a educação no campo demanda grande atenção  

dados os desafios para a oferta de ensino de qualidade nessas regiões. Ao todo, 

12,4% dos alunos matriculados no Brasil estão no campo. Ainda que seja um 

número não muito elevado, a educação no campo se faz presente e enfrenta 

diversos desafios, sobretudo na permanência do jovem nesse espaço. Assim, a 

educação proporcionada no e para o campo visa atender as necessidades de uma 

população que, mesmo pressionada pela urbanização crescente, permanece no 

campo e nele tece suas relações produtivas e culturais. Como apontam Peixoto, 

Oliveira e Maio (2016, p. 84), 

 

[...] acreditar que o campo é o espaço da não cultura como faz a 
ideologia dominante, seria o mesmo que negar as raízes do Brasil. O 
campo é um espaço tão importante quanto qualquer outro, posto que 
dele decorre a produção que sustenta não somente o seu povo, mas 
todo o restante da nação. Negar a cultura e o conhecimento do/no 
campo seria negar as raízes e o passado social. 

 

Ao longo desse processo de investigação e da atuação nas EFA’s, há mais de 

quinze anos por parte do autor desta pesquisa em observações participantes, 

buscando tipificar espaços de atuação profissional, constatou-se que os egressos 

têm cinco grandes campos de inserção após formação:  

(I) Permanecia nas comunidades rurais, tornando-os empreendedores e/ou 

aplicando o Projeto Profissional do Jovem - PPJ no campo, assim, 

garantido uma maior aproximação com suas famílias e comunidades;  

(II) Continuidade dos estudos em nível de graduação e pós-graduação, 

assegurando a ampliação dos conhecimentos através do acesso à 

educação formal;  

(III) Educadores/as e monitores/as das Escolas Famílias Agrícolas e 

Associações Mantenedoras, bem como Lideranças comunitárias através 

das Associações das Comunidades, efetivando um dos objetivos das 

EFA’s que é contribuir com o associativismo na região, sendo esse o 

terceiro campo de atuação;  
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(IV) Assessores/as Técnicos em processos Sociotécnicos e organizativo de 

promoção do Desenvolvimento Local e Sustentável, onde uma grande 

parcela desses jovens egressos estão atuando na execução das 

políticas públicas, dentre elas, na Assessoria Técnica e Extensão Rural - 

ATER, Implementação de Tecnologias Sociais, realização do Cadastro 

Ambiental Rural - CAR, Elaborando Projetos de Fomentos a Produção 

Agropecuária, dentre outros, em órgãos públicos governamentais, não-

governamentais e privados, sendo essa a quarta linha de atuação 

principal dos egressos das Escolas Famílias Agrícolas; 

(V) Exercício/Ocupação profissional não ligados à exploração agropecuária 

com permanência no campo, nesta se destacam as iniciativas de 

empreendedores/as rurais, a diversificação de atividades geradoras de 

ocupação (através da pluriatividade), que nada mais é do que a 

diversificação das atividades rentáveis na propriedade e comunidade. É 

através dela que os membros das famílias de agricultores/as, que 

residem no meio rural, optam pelo exercício de diferentes atividades, ou 

ainda, optam pelo exercício de atividades não agrícolas, mantendo a 

moradia no campo e uma ligação, inclusive produtiva, com a agricultura 

e a vida no espaço rural. Aqui também se destaca uma ligação com as 

cidades na oferta de serviços. 

 

Os estudos de Baumel e Basso (2004), defendem a tese da pluriatividade, na 

busca do desenvolvimento da agricultura familiar: a pluriatividade se estabelece 

como uma prática social, decorrente da busca de formas alternativas para garantir a 

reprodução das famílias de agricultores, um dos mecanismos de reprodução, ou 

mesmo de ampliação de fontes alternativas de renda; com o alcance econômico, 

social e cultural da pluriatividade as famílias que residem no espaço rural, integram-

se em outras atividades ocupacionais, além da agricultura. 

No relato a seguir, é possível observar a dimensão do processo formativo das 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, sendo esse exemplo de vida, uma das marcas 

da pluriatividade exercida pelos egressos. 

 

Clemerson Alan Silva Mota, Técnico em Agropecuária, tenho 20 
anos, sou ex-aluno da EFA da região de Alagoinhas EFARA (2013 - 
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2015), no período que era três anos o curso técnico em 
agropecuária. O que motivou fazer curso de educação profissional, 
foi por conta que fez o ensino fundamental na EFA de Valente, 
também eu vim fazer um estágio aqui na escola de Alagoinhas, e 
como eu já tinha esse engajamento de EFA queria fazer meu curso 
técnico em agropecuária, aproveitei o estágio e conheci a escola e 
me integrei a classe participando da 9ª turma da escola do curso 
técnico. O grande diferencial aqui mesmo além de ter a formação 
técnica tem a formação cidadão. Além do querer de gostar da área 
técnica, a escola me ensinou a lidar com a realidade da agricultura 
familiar, trabalhar todo esse manejo de técnicas apropriadas a 
região. No meu processo formativo eu tive a escolha de fazer meu 
Projeto Profissional do Jovem - PPJ na área da criação de codornas, 
no início eu não tive como colocar em prática por questões de 
acesso a alguns recursos financeiros, mas, atualmente estou 
tentando colocar esse projeto em prática, mas devagar e com 
recurso próprio mesmo, eu não tenho como ter acesso ao 
empréstimo no banco direto, mas eu estou colocando um recurso 
próprio para ter esse projeto em prática. Esse projeto tem a 
possibilidade de ter uma renda financeira própria, ou seja, trabalhar 
para nós mesmo na sua propriedade ou na comunidade, como o 
nosso projeto que a gente fez e acredita que irá dar certo até mesmo 
que é uma escolha nossa, foi escrito por nós, então tem toda 
positividade para dar certo. Em 2016 eu fui chamado para contribuir 
na monitoria da escola, onde hoje sou monitor, trabalho com a 
disciplina de olericultura dentro de agricultura com o 1º ano, hoje sou 
graduando em administração, mas vejo o meu futuro defender a 
agricultura familiar, trazer a administração nas suas diversas formas, 
também para dentro da agricultura familiar, e sobretudo, na escola 
para o curso de educação profissional, hoje também na vida a gente 
precisa saber administrar a base que nós tivemos é importante para 
ter uma qualidade de vida bem, uma renda financeira boa para se 
viver. (2018). 

 
Nesse caso, além da aplicação do Projeto Profissional do Jovem - PPJ, o 

jovem está empregado, atuando como monitor da Escola Família Agrícola de 

Alagoinhas - EFARA. 

Para Nosella (2012) o velho e o novo rural frente ao processo de 

desenvolvimento e modernização da sociedade brasileira, são criados novas 

atividades rurais não agrícolas (empreendedorismo, artesanato, serviços, etc.), 

chamadas de “pluriatividade”, caracterizada pela combinação de múltiplas 

ocupações agrícolas e não agrícolas assumidas pelos membros de uma mesma 

unidade familiar. Isto, segundo FONSECA (2008). 

      A pluriatividade, nesse sentido, seria a expressão de ausência de acesso à 

terra em qualidade e quantidade suficientes para garantir a reprodução da 

agricultura familiar e camponesa: “Se existe um novo rural, ele é apenas um projeto 
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à espera de realização, que depende de uma ampla reforma agrária e fundiária para 

tornar concreta a transformação das condições locais”, avalia a autora (Fonseca, 

2008). 

 
A escola sozinha não dá conta de interferir nesta realidade da 
agricultura familiar e dos trabalhadores rurais em geral, mas também 
a realidade não mudará sem uma escola diferenciada, 
contextualizada, que interaja continuamente com seus sujeitos e as 
suas organizações. A despeito de todas as dificuldades internas e 
externas que podem limitar a sucessão do jovem na Unidade 
Produtiva Familiar e sua continuidade no meio rural, a educação do 
campo em alternância pelas EFA’s pode oportunizar aos jovens o 
direito de poder optar livremente por sair ou ficar no campo. 
(NOSELLA, 2012, p. 271). 

 

É preciso ter a flexibilidade necessária para adaptar a formação por alternância 

às exigências de cada uma das situações encontradas, sem por isto perder em 

qualidade, nem se afastar dos princípios metodológicos e filosóficos que a regem. 

Esta diversidade de situações também existe no mundo das EFA’s e requer cada 

vez mais flexibilidade metodológica, criatividade pedagógica. Isso é dos grandes 

desafios que o movimento terá de enfrentar e vencer se quiser se afirmar como 

opção de educação escolar para as gerações vindouras, sobretudo, numa sociedade 

globalizada, tecnológica e de contradições existenciais. 

Para Lambert (2002) citado em Ribeiro (2008) a pedagogia da alternância 

prepara adequadamente os jovens para enfrentarem suas realidades de trabalho 

agrícola e pecuário. Como eles são levados a diversos locais de estágio, durante 

três ou quatro anos em formação, e a se adaptar a diferentes contextos e a práticas 

diversas, eles chegam ao mercado de trabalho com uma vantagem extra, em 

relação aos jovens que estudaram em escolas tradicionais. Estes constituem uma 

mão-de-obra de primeira ordem para as organizações da região e muitos não 

encontram dificuldade para ter trabalho no final de seus estudos. O que torna os 

egressos que acessam ao mercado de trabalho é a qualidade do ensino adaptado a 

um determinando contexto/realidade/bioma.  

Como defende Reis (2004) se toda e qualquer formação profissional deve 

considerar em seus cardápios formativos a relação com o mundo do trabalho, isso 

não significa dizer que devemos fazer da educação instrumento que vai a reboque 

do mercado, pois se este for pensado no espaço de formação como um dos pontos 
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a uma função social maior que a de contribuir com o desenvolvimento crítico e 

emancipador no plano do indivíduo e da coletividade. 

 

A educação pode acontecer de várias maneiras e em várias ocasiões 

ou circunstâncias das nossas vidas, como na escola, nas igrejas ou 

reuniões de associações de bairros, em casa ou em quaisquer 

lugares do mundo. A verdade é que estamos sempre aprendendo 

alguma coisa, e nesse aprendizado estamos também construindo 

saberes junto aos que com a gente se relacionam. (REIS, 2017, p. 

53). 

 

Vale lembrar que por muito tempo vivemos em uma educação hegemônica, 

descontextualizada em que os conhecimentos trazidos pelos livros didáticos nos 

introduziam a um mundo imaginário, com textos que mostravam coisas que não 

podíamos sequer tocar, tornando esse conhecimento sem sentido, sem conexão 

com nada. Diversas regiões do país e suas belezas naturais são exibidas, porém, 

quando se mostra de alguma forma o “Semiárido”, não se tem beleza alguma, essa 

região do país é apresentada como sendo uma terra “feia, com solo rachado e sem 

vida, uma terra seca e de população faminta”, onde o desenvolvimento jamais 

passará por aqui. Ou seja, nossas histórias são sufocadas, o Semiárido acaba sendo 

generalizado como “coitado”. (REIS, 2004, p. 123). 

As intervenções dos egressos das EFA’s, se destacam pela formação 

profissional e cidadã recebida, enquanto os Centros de Educação Profissionais  e os 

Institutos Federais - IF, estão preparando-os para o mercado de trabalho, para 

saírem de suas comunidades e se inserir nos mandos da burguesia capitalista, as 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s estão educando-os para e na vida, e ter um olhar 

crítico de mundo, aberto, amplo, holístico, sistêmico, ajudando as famílias, suas 

comunidades e organizações populares nos aspectos sociais, ambientais, culturais, 

econômicos, técnicos e políticos. 

Segundo Ikeshoji, Terçariol e Azevedo (2017), 
 

[...] sendo assim, o modelo de projeto político-pedagógico dos 
Institutos Federais tem como um de seus objetivos atender a 
demanda das empresas por mão de obra qualificada, pois devem 
proporcionar o desenvolvimento social, econômico e tecnológico, em 
âmbito regional e nacional, por meio da qualificação e capacitação do 
indivíduo, característica fundamental, conforme demonstra a Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008). 
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Já para as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, visam na formação profissional 

e integral, 

 

[...] formar profissionais que compreendam o mundo em que vivem, 
tanto do ponto de vista dos fenômenos naturais, quanto sociais, de 
modo que eles possam participar de forma crítica e consciente dos 
debates e decisões que permeiam a sociedade, faz-se necessário o 
estudante ter uma educação básica completa, que lhe possibilite ter 
uma formação profissional e tecnológica, segundo uma educação 
ampla para atuar nos aspectos sociais e produtivos da vida. 
(IKESHOJI, TERÇARIOL E AZEVEDO, 2017, p. 61). 

 

Para Machado (2017) a pedagogia utilizada nas EFA’s enfatiza o meio como 

fator privilegiado do processo ensino-aprendizagem, valorizando assim, os laços 

familiares e a herança cultural camponesa. 

Segundo Ribeiro (2008) nas EFA’s a pedagogia da alternância construída 

historicamente e identificada como Educação Popular, tendo por referência a relação 

prática-teoria-prática e o método Paulo Freire (BRANDÃO, 1981; FREIRE, 1978; 

1980; BETO, 1981). Esse método está historicamente vinculado à campanha de 

alfabetização de adultos, nos anos 1960, para a qual Freire cria um método que 

parte da realidade, vai à leitura e escrita e produz a leitura/escrita compreendida 

daquela realidade, ou a leitura do mundo. Foi adaptado para o trabalho de Educação 

Popular, articulado ao método utilizado pelas Comunidades Eclesiais de Base - 

CEB’s ligadas a Igreja Católica do Ver-Julgar-Agir. Tornou-se também referência 

para a Educação Contextualizada e Educação do Campo implementadas pelas 

Escolas Famílias Agrícolas como dimensão prática-teórica-prática. 

Andrade e Andrade (2012) afirmam que um diferencial da pedagogia praticada 

pelas EFA’s no Brasil é a influência da pedagogia libertadora de Paulo Freire, a partir 

do tripé ação-reflexão-ação. Nesse processo, os/as educandos/as alternam o 

período de quinze dias na escola e quinze dias na família/comunidade, o que 

possibilita pensar a prática e retornar a ela para transformá-la. (MACHADO, 2017). 

Tal diferencial pode ser observado no relato abaixo, no qual ainda é possível 

observar que o processo formativo não se limita-se ao jovem, as estende-se também 

às famílias e as comunidades rurais. 

 

O fantástico e a diferença maior é justamente esta questão dos 
jovens estarem buscando essa formação profissional, para dar 
sequência e está inserido nesse mesmo processo de dar 
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acompanhamento aos agricultores, trazendo técnicas inovadoras, 
que está dentro do contexto da realidade que de fato faz o homem e 
a mulher do campo perceber que pode mudar, pode lutar para que 
de fato continue no campo, mas claro com a vida digna, tendo uma 
vida de gente decente e que trabalhe todos esses elementos da 
preservação, do cuidado com o meio ambiente, buscando essa 
produção sustentável, e outra coisa que proporciona os estudantes a 
não ficar buscando somente a minha formação do ser, do indivíduo, 
individualmente falando, mas essa questão de estar envolvidos nos 
movimentos  sociais, na defesa, nas audiências públicas, na romaria 
da terra e das águas, todos os setores que de fato forma a gente, 
forma um cidadão, cria consciência, tem visão do mundo, uma visão 
de mundo que todo mundo tem que viver igualitariamente, e não 
essa ideia que a mídia traz e que quer de fato jogar de “goela” 
abaixo. E ainda quando a gente vai nas visitas as famílias, como é 
legal esse contato, aquilo que as Escolas Famílias Agrícolas almejam 
e fazem, e também lá tem os depoimentos que os pais, mães, avos, 
que eles dizem como a escola mudou a vida, o comportamento do 
jovem para melhor, essa questão do se portar, de estar presente no 
processo de formação, de estar contribuindo nas atividades 
agropecuárias e familiares, isso para gente é valioso, bom demais e 
demostra que o projeto escola-família é um projeto que abrange a 
formação dos jovens, da família e das comunidades, e a gente 
percebe a cede das comunidades de sangue novo, de gente que se 
importa, de gente que sugere, que estar presente, acompanhando, 
propondo e fazendo realizando junto um sociedade melhor de se 
viver. (Maria Vanilda da Silva, conhecida como “Didi”, da EFA de 
Correntina: Escola Família Agrícola Padre André - EFAPA, atua 
como professora, 2018). 

 

Segundo Gimonet (2010), o sujeito do campo, ao tornar-se estudante na 

proposta metodológica da Pedagogia da Alternância, caracteriza-se também como 

sujeito alternante, ou seja, pertencente e envolvido no movimento, nas experiências, 

na complexidade das relações e situações, ampliando, assim, as possibilidades de 

aprendizagens a partir da proposta pedagógica. 

Na Figura nº 28, encontra-se a ilustração dos formandos da Escola Família 

Agrícola do Sertão de Monte Santo - EFASE em 2017, demonstrando a diversidade 

e quantidade desses alternantes que se tornam egressos da EFA, sendo esses 

agora profissionais com formação na área de ciências agrárias que tem como 

missão contribuir com o desenvolvimento local e sustentável da região em que 

vivem. 
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Figura 28: Formandos/as da Escola Família Agrícola de Monte Santo, 2017. 

 

 
Fonte: Pesquisador, 2018. 

 

Por serem oriundos de comunidades rurais, os/as profissionais formados 

nessas escolas, têm maior aproximação com as comunidades rurais, permitindo 

assim dormir e vivenciar mais tempo do que os previstos nos serviços de Extensão 

Rural, através das políticas públicas de nível estadual e federal. Esses têm se 

destacado na atuação junto à Assessoria Técnica e Extensão Rural - ATER, 

implementada há quase duas décadas no estado da Bahia, conforme ilustrado no 

relato a seguir: 

 
[...] o que mais me preparou para estar hoje acompanhando essa 
famílias na ATER foi o estudo na EFA, pois a EFA me preparou 
totalmente para estar em contanto, para lidar com o/a agricultor/a da 
forma correta, na EFA como o ensino é diferenciado, sempre 
trabalha a prática, a teoria vinculada a prática, eu pude me preparar 
melhor para estar no campo, hoje atuando no serviço de Assistência 
Técnica  e Extensão Rural - ATER, porque a gente sabe como 
chegar nas casas das famílias, porque a EFA nos preparou para 
isso, a gente tem um conhecimento bom sobre os setores de 
produção que as famílias trabalham, conhecimentos sobre a vida no 
campo, as dificuldades também, porque a gente vivencia isso nas 
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nossas comunidades rurais, é minha realidade também, a realidade 
do agricultor é a minha própria realidade, então eu já tenho uma 
referência para lhe da melhor com as famílias, para saber o que as 
famílias estão necessitando no momento, as suas necessidades, e 
as suas potencialidades também, porque nas comunidades rurais 
não só encontram dificuldades, mas também grandes possibilidades 
de melhoria e de aumentar a produção. (Rosivaldo Cordeiro de 
Souza, ex-aluno da EFA de Monte Santo, colaborador do IRPAA). 

 
Segundo Machado (2017) o ensino nas EFA’s é voltado para uma tecnicidade 

do estudante para o campo, e, nessa ótica, a matriz curricular segue os parâmetros 

nacionais da base comum curricular a todo ensino médio, porém há a inclusão na 

parte diversificada de disciplinas próprias voltadas para a formação técnica desses 

jovens, bem como atividades complementares e interdisciplinares. Tais disciplinas 

também são ofertadas tanto como embasamento teórico quanto prático. 

Para Silva (2012) na construção dessa lógica explicativa das sequências dos 

estudantes no meio familiar e no meio escolar, os argumentos desenvolvidos 

enfatizavam a adequação dessa dinâmica educativa às condições de vida e de 

trabalho da população rural, sobretudo, a necessidade de permanência do jovem na 

unidade familiar produtiva. A essa argumentação central associavam-se, ainda, 

elementos que relacionavam alternância à ideia de fixação do jovem no campo e de 

sua preparação para uma inserção comunitária. Nesses princípios encontram-se 

marcas das concepções do movimento original das Maisons Familiales Rurales e 

das propostas de educação e desenvolvimento comunitário que, muito presentes na 

sociedade brasileira dos anos 1960, serviram de base para as primeiras 

experiências de alternância implementadas pelo Movimento de Educação 

Promocional do Espirito Santo - MEPES em articulação com os setores de Igreja 

Católica que atuavam no meio rural.  

 

Camponeses, integrados, arrendatários, meeiros, posseiros, entre 

outros, constituem as diferentes formas de inserção da agricultura 

familiar na estrutura agrária e no processo de população 

agropecuário que, não obstante excluídos e marginalizados pelo 

processo de modernização da agricultura, vêm resistindo no campo e 

reagindo as adversidades históricas através de inúmeras lutas 

sociais. (SILVA, 2012, p. 171). 

 

São iniciativas em que os diferentes segmentos de agricultores familiares, 

mobilizados em diversas organizações populares e movimentos sociais, têm 

enfrentado outras classes e o Estado, na luta pela realização da reforma agrária, da 
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instituição de políticas públicas especificas, da liberação do crédito diferenciado para 

investimento e custeio, da geração e de uma assistência técnica direcionada para 

tecnologias alternativas, etc. No contexto dessas lutas que revelam a presença de 

uma nova lógica de desenvolvimento do campo, têm emergido também as 

reivindicações por programas e investimento na qualificação profissional dos 

agricultores, como estratégia de agilizar as potencialidades produtivas da agricultura 

familiar, minimizando sua dependência de fatores externos. (AZEVEDO, 1998). 

 

As diferentes finalidades atribuídas a alternância, seja como 

estratégia de inclusão escolar no meio rural, cuja ênfase era a 

permanência do estudante na atividade familiar produtiva, seja como 

estratégia de qualificação profissional do jovem agricultor, cuja 

ênfase era o subsídio técnico à agricultura familiar, revelaram um 

aspecto comum: a valorização das experiências de alternância 

enquanto uma escola e uma educação vinculada as condições de 

vida, interesses, necessidades e desafios enfrentados pela 

população rural. Uma escola e uma educação especifica e 

diferenciada que, enraizada na cultura do campo, contempla no 

processo de formação os valores, as concepções, os modos de vida 

dos grupos sociais que vivem no campo. Uma escola que também 

contribui para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos 

agricultores e do meio rural. Uma escola cujo projeto político-

pedagógico tem como alicerce a realidade histórica, as lutas, os 

desafio e sonhos de quem vive e trabalha no campo. Uma escola e 

uma educação que contribui para a formação humana, emancipadora 

e criativa da pessoa; orientada por princípios de justiça e 

solidariedade. Que assume de fato, a identidade do meio rural, não 

só como forma cultural diferenciada, mas principalmente como 

instrumento de um projeto de desenvolvimento do campo. (SILVA, 

2012, p. 174). 

 

Assim como nas EFA’s, nos serviços de Extensão Rural (institucional e não 

institucional), se faz necessário qualificar as intervenções, tendo como principal 

estratégia a agroecologia, o trabalho como princípio educativo, que forma, gera 

renda e permanência no campo.  

A extensão rural surge no Brasil junto com a proposta de educação rural, que 

segundo Fonseca (1985, p. 91) a extensão se definia como um empreendimento 

educativo: produzir mudanças nos conhecimentos, nas atitudes e nas habilitações 

para que se atinja o desenvolvimento tanto individual como social. Assumindo 

características de ensino informal (fora da escola), o trabalho extensionista se 
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propunha como diferenciado ou até mesmo incompatível com o caráter centralizado 

e curricular do ensino escolar. 

Já para Caporal (1991), o estudo histórico da extensão rural, enquanto prática 

“educativa”, instituída para a transferência de informações técnicas na agropecuária, 

assumiu características diversas na história da humanidade, com papéis 

determinados e especificidades inerentes ao modo de produção e ao 

desenvolvimento das forças produtivas em cada momento. Temos que considerar 

que já vivia a humanidade um novo período, agora marcado pela existência do 

Estado e pela divisão de classe, bem como, pela propriedade provada dos meios de 

produção. A terra, que na Europa, havia sido acumulada mediante o processo de 

“cercamento dos campos” marcada pela expropriação e expulsão de camponeses, 

concentra-se nas mãos de poucos donos. O estado assume, então, o papel de 

“mediador” como querem alguns autores, que na verdade não passa de um 

instrumento capaz de garantir a reprodução capitalista. 

No Semiárido brasileiro a introdução da extensão rural se dá através de visões 

produtivistas, neoliberais e neodesenvolvimentistas, onde a ação do estado se 

apropria de determinados grupos da sociedade, diga se de passagem: 

agricultores/as familiares mais elevados e, sobretudo, produtores/as rurais, com a 

visão ultrapassada desse ecossistema, estabelecendo ações de combate à seca, 

frente aos fatores climáticos e de exclusão social que durante muito tempo perdurou 

nessa região, atendendo em mais de duas décadas o mesmo público, que iam 

avançando em detrimento de muitas famílias que ficavam a margem da ação do 

estado. No Brasil, segundo Caporal (1991) abre-se o caminho para a introdução de 

um serviço de Estado, cujo papel central será “educar” o povo rural para que passe a 

introduzir processos e produtos capazes de modernizar suas atividades agrícolas e 

do lar, passando de uma fase de atraso para um estágio moderno. 

Para isso, as prestadoras dos serviços de ATER públicas e não-

governamentais, precisam se inspirar das experiências das Escolas Famílias 

Agrícolas, que conseguem articular a educação, o trabalho e a cultura na dimensão 

escolar e formal, gerando conhecimentos clássicos e um protagonismo da juventude 

no campo, sobretudo, das mulheres e povos e comunidades tradicionais. 
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Segundo Machado (2017) no caso das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, 

percebe-se o quão a realidade e a proposta da formação técnica contribuem para 

que a juventude olhe o campo com novas perspectivas. 

 

A escola é um projeto educativo para o campo importantíssimo, eu 
na condição de agricultor familiar tive o prazer e a honra de poder dar 
minha contribuição porque acredito no projeto, acredito que o campo 
merece uma educação especial porque a natureza, a terra, a água é 
o bem indispensável para a vida de todos do planeta, então eu sou 
apaixonado pela agricultura familiar, pela criação e pela lida com a 
terra, e por acreditar nisso procuro da melhor maneira possível 
dentro dá minha condição dar contribuição como Diretor-Presidente 
da Associação Mantenedora da Escola, participando das reuniões, 
resolvendo as questões possíveis, participando das audiências, na 
intermediação dos contratos de pessoais com as prefeituras, enfim. A 
escola tem um papel fundamental na questão de contribuir para uma 
educação aonde valorize a cultura do jovem, valorize os 
conhecimentos nossos da lida com a terra e a criação, então a 
escola contribui muito para essa formação humana. (Guiomar Ribeiro 
Gomes, agricultor familiar, morador da comunidade Jatobá, Diretor-
Presidente da Associação para o Desenvolvimento das 
Comunidades Rurais de Brotas de Macaúbas e Região, 2018). 

 

Segundo Machado (2017) a conquista do direito a uma educação específica 

para o campo emergiu da demanda de lutas sociais de educadores/as e movimentos 

sociais de resistência e busca pela terra. Nesse sentido, a educação que almejam os 

sujeitos residentes no campo brasileiro deve ser pensada a partir da realidade rural, 

das concepções históricas e culturais de seus sujeitos, assim como de seu modo de 

vida e de suas relações humanas e sociais (PEIXOTO; OLIVEIRA; MAIO, 2016, p. 

79). Para as autoras: “A educação do e no campo precisa romper com paradigmas 

de preconceitos que a inferiorizam a partir da valorização do local, da produção de 

materiais de consumo e serviços, das relações sociais, da cultura e do modo de ser, 

pensar e agir”. 

A compreensão de educação compreendida pelos egressos das EFA’s, se dá 

por meio de processos de formação para a vida e escolarização de caráter educativo 

e transformador, baseado em metodologias de investigação-ação participantes 

através da pedagogia da alternância. Essas permitem o desenvolvimento de uma 

prática social, mediante a qual, os sujeitos do processo buscam a construção e 

sistematização de conhecimentos que os levam a incidir conscientemente sobre a 

realidade. Assim é possível alcançar um modelo de desenvolvimento socialmente 

equitativo e ambientalmente sustentável, adotando princípios teóricos da 
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agroecologia como critério para o desenvolvimento e seleção das soluções mais 

adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada contexto social e 

cultural. Uma vez que: 

 

[...] é que a escola exerça um outro papel junto aos alunos e 
familiares e que, no campo, em vez de ser uma desestimuladora do 
desenvolvimento local, da agricultura, da pecuária, seja uma 
construtora de conhecimentos que sirvam para que a comunidade 
rural encontre o seu desenvolvimento. Em vez de ser uma 
repassadora de conhecimentos para quem, supostamente, “não tem 
conhecimento”, seja capaz de construir conhecimentos, com quem já 
os tem de outras formas. Em vez de receber os alunos como se 
fossem tábuas rasas, os acolhessem como portadores de muitos 
outros tipos de conhecimento, que já construíram em casa com seus 
familiares, com o trabalho, com o plantio e o criatório dos animais. 
Em vez de simplesmente repetir conhecimentos universais, soltos, a 
escola partisse do local, das comunidades, do diagnóstico das 
potencialidades - o relevo, as águas, os recursos naturais, humanos, 
a história, a arte e a cultura, as formas de gerar renda, a vida social – 
e isso de forma onde os alunos aprendessem a pesquisar, analisar 
os dados da pesquisa, e a agir na comunidade a partir dos 
conhecimentos adquiridos. E, a partir da realidade local, os alunos 
fossem alargando seus horizontes para a universalização. 
(BAPTISTA, 2005, p. 23). 

 

Assim, esse protagonismo da juventude no/do campo, só é possível com o 

acesso às políticas públicas e aos direitos constitucionais (educação, produção, 

terra, crédito rural, fomento à produção, saúde, segurança, água, dentre outras), e 

com a ausência histórica do estado brasileiro no que tange às demandas da classe 

trabalhadora, nas EFA’s, os/as adolescentes e jovens são estimulados e preparados 

para através da luta organizada, conquistarem suas demandas e necessidades junto 

às esferas públicas. 

A grande questão identificada ao longo desse capítulo, reflexo da pesquisa-

ação é como sobreviverão os/as jovens formados pelas Escolas Famílias Agrícolas - 

EFA’s se não tiverem nem terra nem trabalho?! 

Para Ribeiro (2008), no entanto, há uma longa caminhada para a construção 

desse outro projeto de sociedade que assume, também, uma dimensão pedagógica 

de formação do novo ser humano socialista. Como foi dito no final do primeiro 

capítulo desse trabalho, na relação trabalho-educação, estamos mergulhados e 

vivendo no modo capitalista de produção, que precisa urgentemente ser superado. 
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Ainda segundo o autor, considerando as contradições peculiares a uma 

sociedade de classes, parecem apontar para um potencial muito grande a explorar 

na Pedagogia da Alternância criada pelos trabalhadores rurais do campo. Com isso, 

subvertem-se as teorias que lhes têm destinado um papel subordinado na 

transformação social, esquecendo que a separação cidade-campo é essencial à 

manutenção das relações sociais de produção capitalista. Superar tais relações, 

inventar uma nova sociedade, uma nova educação e novos métodos de produção 

agropecuária, é tarefa de todos os que vivem a expropriação da terra, do trabalho e 

dos meios de produção e sobrevivência. (RIBEIRO, 2008). 

Os egressos das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, são profissionais que 

pela sua formação contribuem com o desenvolvimento local e sustentável, também 

em organizações públicas e não governamentais que atuam num dado território em 

que ele foi formado. Nessa perspectiva, não se exclui a formação global, mas, o 

específico é determinante no processo de formação profissional e para a vida.  
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7 AVANÇOS E DESAFIOS NAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS - 
EFA’s LIGADAS A REDE DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS 
INTEGRADAS DO SEMIÁRIDO - REFAISA 

 
 

Após vários momentos de reflexões e pesquisas com os/as colaboradores/as 

das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, representadas pelas equipes de gestão 

escolar, da associação mantenedora, dos professores/as e monitores/as, foram 

identificados elementos que diferenciam o processo de formação em educação 

profissional no âmbito da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do 

Semiárido - REFAISA. 

O principal destaque foi a atuação em rede através da REFAISA que, conforme 

descrito na reconstituição histórica da rede, tem assegurado o processo de formação 

de monitores/as, professores/as e líderes das associações mantenedoras. Essa rede 

também tem garantido o acompanhamento pedagógico e a incidência política junto 

as esferas de governo de nível estadual e federal. Além disso, todas as ações das 

EFA’s se consolidam em rede, com a participação dos movimentos sociais, dos 

parceiros locais (universidades, ONG’s, órgãos de pesquisas), das organizações 

populares e de base que, a partir dessas parceiras no processo de formação, 

ajudam os/as adolescentes e jovens na implementação do seu projeto de vida no 

campo, através do Projeto Profissional do Jovem - PPJ.  

Integrantes da REFAISA ressaltaram a importância da ação em rede durante 

esta pesquisa conforme, ilustrado na fala que segue: 

 

A rede contribui com a escola através do processo de formação que 
sempre acontecem os cursos de formação de professores, formação 
continuada, sobre projetos, quando se fala de fazer um convênio com 
o estado, então a escola sozinha na verdade não tem tanta força. 
Agora a REFAISA juntando todas as escolas aí tem essa força junto 
com os órgãos responsáveis (Secretaria de Educação, e outros 
órgãos do estado) buscar recurso com esses órgãos e isso eu vejo 
como um grande apoio a grande importância da REFAISA. Nesse 
sentido a nível de rede aí tem vezes que não se fortalece uma só 
rede aí junta com a outra rede para fazer parceria a AECOFABA 
então vejo nesse sentido a importância da rede, se não tivesse a 
rede nem sei o que seria das escolas porque não teriam 
reconhecimento como esta. (Gilberto Borges, Monitor/Administrador 
da EFA de Alagoinhas, 2018). 
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O segundo destaque foi a elaboração do Projeto Profissional do Jovem - PPJ, 

ao longo do curso de educação profissional, habilitando após defesa pelo estudante 

a conclusão do curso técnico de nível médio, já que esse é um instrumento 

pedagógico da pedagogia da alternância. Com o PPJ pronto, apresentado no final 

do Curso de Educação Profissional, os/as estudantes estão habilitados a serem 

certificados como Técnico em Agropecuária, e assim, fazerem jus ao exercício da 

profissão. A Figura nº 29 mostra esse fluxo de etapas no processo formativo. 

 

Figura 29: Fluxograma da Elaboração, Apresentação e Aplicação do Projeto 
Profissional do Jovem - PPJ. 

 

 
Fonte: Ilustração do pesquisador, 2018. 

 

Em estabelecimentos de ensino técnico convencionais (IF’s, CETEP’s, dentre 

outros), com apenas um relatório de Estágio Supervisionado no final do curso, que 

estão aptos a certificação. Nas EFA’s, além desse Relatório de Estágio Profissional 

Supervisionado, faz-se necessário entregar o Projeto Profissional do Jovem - PPJ e 

em alguns casos um Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, como é o caso da 

Escola Família Agrícola do Sertão de Monte Santo - EFASE. 

A Figura nº 30 traz uma sistematização gráfica dos avanços apontados no 

Encontro de Formação Continuada sobre Educação Profissional em Alternância, 

com membros da Equipe Pedagógica da REFAISA composto por todas as EFA’s, e 
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com representação das equipes de gestão escolar, como parte deste estudo 

acadêmico. 

 
Figura 30: Facilitação Gráfica dos Avanços nas Escolas Famílias Agrícolas da 

REFAISA com Educação Profissional, 2017. 

 

 
Fonte: Banco de dados do pesquisador;    Ilustração: Priscila Helena Machado, CVT/NEA Sertão 
Agroecológico/UNIVASF, 2017. 

 
Educar para a vida nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s só é possível 

através da participação ativa das famílias e dos parceiros institucionais. Essa se dá 

por meio da presença no ambiente escolar em mutirões, nas assembleias da 

associação mantenedora, na aplicação dos instrumentos pedagógicos junto aos 

educandos/as nas comunidades, na presença em atividades interdisciplinares na 

escola e fora dela.  

 

A participação efetiva das famílias na gestão e no processo 

educativo, pelo visto, uma EFA pode perder suas características e 

identidade se não tiver efetiva base associativa e envolvimento das 

famílias interessadas. A participação social é um problema que 

atinge em cheio toda a sociedade brasileira pela sua história recente 

de abertura democrática e criação de espaço para sociedade civil 

poder manifestar-se e organiza-se como é o caso dos conselhos, das 

Associações, Cooperativas, Sindicatos, etc. (NOSELLA, 2012, p. 

268). 
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A Escola Família Agrícola e a Casa Familiar Rural eram valorizadas 

pelos seus atores como instrumentos de auxílio à permanência e 

resistência dos jovens agricultores na terra e no campo. Esse é um 

dos aspectos que confere singularidade às experiências de formação 

em alternância em nossa sociedade. Uma outra originalidade é a 

dinâmica do processo de escolarização que, realizada na sucessão 

de períodos do aluno no meio escolar e no meio familiar, 

condicionava a configuração de novas práticas educativas, investindo 

os atores envolvidos na formação de novas responsabilidades e 

novas funções. (SILVA, 2012, p. 173). 

 

Assim, as EFA’s cumprem sua função social e institucional na oferta de uma 

educação que forma e certifica cidadãos para a vida, reafirmando suas identidades 

no campo e fortalecendo o protagonismo da juventude e a formação integral é 

promovida por considerar o ser humano em seu todo, isso porque: 

 

Além da formação geral e profissional, são levadas em consideração 
todas as dimensões da pessoa humana, buscando descobrir, 
valorizar e desenvolver as capacidades de cada jovem em um 
tratamento personalizado, através do espírito da iniciativa, 
criatividade, trabalho de grupo, senso de responsabilidade e de 
solidariedade, a fim de ajudar a construir o projeto de vida e 
profissional junto com a família e o meio em que vive. E a busca pelo 
desenvolvimento local sustentável, por meio da formação dos jovens, 
suas famílias e demais atores envolvidos, que possui como enfoque 
principal o fortalecimento da agricultura familiar e inserção 
profissional e empreendedora dos jovens no meio rural. (MACHADO, 
2017, p. 98). 

 

A seguir apresenta-se uma síntese dos avanços (Quadro nº 11) apontados 

pelos sujeitos dessa pesquisa, bem como aspectos constatados pelo pesquisador 

após análise dos resultados alcançados nesta pesquisa. 

 

Quadro 11: Avanços nas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s da REFAISA. 
 

Avanços Apontados pelos Sujeitos 
Pesquisados 

Avanços Constatados pelo Pesquisador no 
âmbito desta Pesquisa-Ação 

 Atuação em rede via REFAISA: 
articulação junto ao estado, reuniões 
pedagógicas e formação das equipes. 
 
 Parcerias com Movimentos Sociais, 
Organizações Populares, Entidades e 
Instituições Públicas. 
 
 Parceria com o Governo do Estado 
da Bahia e do Sergipe, através da 
Secretaria Estadual de Educação - SEC/ 

 Formação Escolar através do Ensino 
Fundamental II e Educação Profissional. 
 
 Aplicação dos Instrumentos Pedagógicos 
(viagem de estudo, visitas as famílias, 
caderno da realidade, estágios, Projeto 
Profissional do Jovem – PPJ, serão, 
intervenção externa, plano de estudo, 
caderno de acompanhamento, pesquisas e 
experiências). 
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Coordenação de Educação do Campo e 
Secretaria do Desenvolvimento Rural – 
SDR. 
 
 Parcerias com Universidades e 
Instituições de Educação Superior. 
 
 Envolvimento/Participação das 
famílias nas Associações e nas Escolas. 
 
 Formação de Cidadãos para a Vida. 
 
 Regularização de 09 EFA’s com 
Educação Profissional (Sobradinho, 
Monte Santo, Antônio Gonçalves, Irará, 
Alagoinhas, Correntina, Brotas de 
Macaúbas, Ribeira do Pombal e Rio 
Real). 
 
 Qualificação da equipe de 
profissionais (cursos técnicos, 
graduação e pós-graduação). 
 

 Utilização do Projeto Profissional do Jovem 
- PPJ, como componente essencial na 
conclusão do Curso Técnico em 
Agropecuária. 
 
 Unificação da Matriz Curricular do Ensino 
Fundamental II e Educação Profissional após 
essa pesquisa. 
 
 Funcionamento da Equipe Pedagógica 
Regional da REFAISA. 
 
 Muitas Tecnologias de Convivência com o 
Semiárido aplicadas nas EFA’s. 
 
 Execução de Projetos de Assessoria 
Técnica e Extensão Rural – ATER, 
Implementação de Tecnologias Sociais, 
Produção de Mudas e Sementes, através 
das Associações Mantenedoras das EFA’s. 
 
 Ampliação da abrangência de atuação, em 
número de munícipios e estudantes. 
 

Fonte: Sistematização do Pesquisador, 2018. 

 
 Tendo como concepção e princípio educativo, a contextualização com a 

realidade do Semiárido e do Agreste brasileiro, a pedagogia da alternância 

integrativa que adota os instrumentos pedagógicos (viagem de estudo, visitas as 

famílias, caderno da realidade, estágios, Projeto Profissional do Jovem - PPJ, 

“serão”, intervenção externa, plano de estudo, caderno de acompanhamento, 

pesquisas e experiências), a dimensão da educação ambiental e da agroecologia, as 

relações de trabalho, a auto-organização dos espaços de formação e dos 

educandos, além de uma gestão comunitária através da associação mantenedora, 

são aspectos diferenciados no Ensino Profissional de Nível Médio em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s. Neste, tem-se 

como ponto de partida a realidade de vida dos estudantes e como ponto de chegada 

a formação de cidadãos críticos, reflexivos e propositivos. 

Segundo Moreira (2014) se a escola pretende cada vez mais investir numa 

educação “cidadã” não pode deixar de fomentar sistematicamente práticas de 

reflexão, participação, justiça, compreensão, solidariedade, criando um ambiente em 

que o educando vivencie o sentido da dignidade própria e dos demais e que seja 

propício para o exército da cidadania (CENCI, 2010).  
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Para Ribeiro (2008) a Pedagogia da Alternância é uma expressão polissêmica 

que guarda elementos comuns, mas que se concretiza de diferentes formas: 

conforme os sujeitos que as assumem, as regiões onde acontecem as experiências, 

as condições que permitem ou limitam e até impedem a sua realização e as 

concepções teóricas que alicerçam suas práticas. Com esse cuidado e de modo 

amplo, pode-se dizer que a Pedagogia da Alternância tem o trabalho produtivo como 

princípio de uma formação humanista que articula dialeticamente ensino formal e 

trabalho produtivo. 

E com isso, na visão das equipes das EFA’s pesquisadas, a atuação dos 

egressos é constatada das seguintes formas: na vida comunitária, inclusive 

executando o Projeto de Vida no Campo; na continuidade dos estudos em 

Universidades, Institutos, Centros e demais instituições de nível superior, 

possibilitando aos estudantes fazer graduação, especialização, mestrado e até 

doutorado, perdendo ou não o vínculo com o meio em que vivem; e uma grande 

parcela estão contribuindo, seja como militantes de movimentos sociais e sindicais, 

seja como técnicos e técnicas de campo, coordenadores/as de entidades públicas e 

privadas, profissionais concursados em órgãos públicos (prefeituras, escolas, 

secretarias, empresas de pesquisas, universidades, dentre outros); e atualmente 

uma parcela considerável dos quadros de profissionais das EFA’s e das 

organizações não governamentais que prestam serviços de Assessoria Técnica e 

Extensão Rural - ATER, são de egressos das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s 

que dispõem de cursos de educação profissional. 

Segundo García-Marirrodriga e Puig-Calvó (2010), definitivamente, podemos 

concluir que os/as jovens formados nos CEFFA’s, todos eles agradecidos de haver 

descoberto uma Escola para a vida, em seu próprio meio e implicados com o 

desenvolvimento local, muitas vezes por meio da Associação, apontam algumas 

tendências: 

 A permanência em um meio rural que deve ser competitivo, rentável, 

sustentável, endógeno e multifuncional, que tem que conjugar tradição e inovação, 

que deve assegurar um futuro aos jovens. 

 A inserção socioprofissional diversificada no âmbito rural e a criação e a 

manutenção do emprego próprio e alheio. 
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 Ao compromisso social pelo desenvolvimento local do meio rural (mediante 

atitudes de trabalho cooperativo, associativo, solidário), e a defesa do valor da 

família, o equilíbrio territorial e o meio ambiente. 

 Ao espirito empreendedor de projetos para melhorar a qualidade de vida e 

trabalho nos âmbitos pessoais, familiar e comunitário. 

Isso tem implicações não só na trajetória profissional dos egressos quanto 

também na própria vida em suas múltiplas dimensões tão bem explicitadas no 

depoimento a seguir:  

 

A vida não é só técnica, é a realização pessoal e autossatisfação, 
uma pessoa só pode servir a uma sociedade se ela se auto realizar, 
se ela é satisfeita com o seu papel social, com a sua vida. A 
Pedagogia da Alternância é um instrumento pedagógico muito 
apropriado para se chegar nesses resultados: bons técnicos/as, bons 
profissionais, mas também bons país e mães de família, bons 
animadores/as das comunidades. (Thierry De Burghgrave, Estudioso 
e Divulgador da Pedagogia da Alternância no Brasil, Assessor 
Pedagógico da REFAISA, 2018).  

 

A partir do ano de 2002, começam a surgir o ensino Profissional nas EFA’s. A 

princípio na EFA de Alagoinhas, mais tarde na EFA de Monte Santo e de Correntina, 

estado da Bahia, a oferta dos Cursos de Educação Profissional em Agropecuária. 

Naquele momento, ainda era bem presente o apoio da cooperação internacional na 

manutenção e financiamento. Em alguns estabelecimentos desses se tinham o 

apoio tímido de algumas prefeituras, o suficiente para manter em funcionamento, 

mesmo em situações complicadas. 

Nesse contexto histórico de surgimento em 1980 até os dias atuais, o principal 

desafio das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s tem sido, sobretudo, a manutenção e 

financiamento público. Isto se deve à falta de financiamento efetivo e regular, que 

permita a contratação de pessoal via CLT, melhor infraestrutura, alimentação de 

qualidade e em quantidade suficiente, laboratórios, água de qualidade, segurança, 

material didático, viagens de estudos, despesas administrativas e agropecuárias ao 

longo de todo ano letivo. O que se tem nesse sentido é um convênio com a 

Secretaria Estadual de Educação da Bahia - SEC, que só assume despesas com 

contratação de pessoal, alimentação e material didático, em muitos 

estabelecimentos ainda os recursos que chegam não são suficientes. O que pode 

ser comprovado conforme os depoimentos a seguir: 
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A principal dificuldade que temos é a questão financeira que talvez 
seja um dos maiores desafios de todas as EFA’s não só a nossa 
parte de conseguir parceiros a gente às vezes conseguimos para 
palestras esses tipos de contribuições, mas financeiramente falando 
é muito complicado, pra gente são coisas que estamos lutamos a 
muito tempo, mas é muito difícil de se conseguir, as maiores 
dificuldades são essas. (Glaucilene - Monitora/Secretária da EFA de 
Alagoinhas, 2018). 

 
A falta das condições de trabalho para dedicação exclusiva das 

equipes educativas e o despreparo técnico sobre a pedagogia da 

alternância limitam as potencialidades da alternância, podendo a 

EFA se tornar uma escola convencional, conteudista, 

descontextualizada e desinteressante. A manutenção e formação 

especificas dos educadores/monitores da alternância é um 

imperativo constante. Uma formação em alternância requer 

educadores diferenciados, atuando em tempo integral, 

preferencialmente, com uma formação inicial especifica em 

pedagogia da alternância e formação continuada para atualização 

permanente. (NOSELLA, 2012, p. 267). 

 

Ainda é preciso ressaltar outros desafios: o novo retrato da juventude 
rural ou das juventudes rurais e a nova realidade do campo 
brasileiro. Tudo isso exige um novo perfil de educador da alternância. 
Ele precisa entender esse novo quadro, está atento as perspectivas 
das famílias e dessa nova juventude rural em relação a escola. 
Precisa compreender a realidade atual, tanto no aspecto do 
momento educacional geral como do cenário da sustentabilidade da 
agricultura familiar, quanto compreender o mundo, as perspectivas e 
possibilidades da juventude que está sendo formada. Significa 
também compreender o contexto institucional da EFA, a opção pelo 
sistema de educação em alternância, identificado como uma 
alternativa pelos agricultores do Brasil. Neste contexto, o educador 
da alternância se apresenta como educador social e agente de 
desenvolvimento local. (NOSELLA, 2012, p. 267). 

 

Nos últimos dez anos (2008-2018), a partir da parceira financeira do estado 

através da SEC/Bahia e SEC/Sergipe, os municípios deixaram ou diminuíram o 

apoio às EFA’s. A alegação é de que agora a responsabilidade de manutenção é do 

Estado, e não dos municípios, já que esses têm que conter gastos. Assim, uma 

contradição se dá a partir da retirada do Brasil do mapa da fome em 2006, também 

se constata a diminuição do apoio da cooperação internacional às iniciativas de 

desenvolvimento social, dentre elas as Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s. 

O financiamento, inicialmente, as essas experiências se mantiveram, em quase 

todos os lugares onde começou, por meio de recursos financeiros vetorizados pelas 

ONG’s estrangeiras, as chamadas organizações não governamentais de 

desenvolvimento, sendo a maioria delas da Europa. Em face à crise internacional, os 
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programas de apoio internacional encerram-se definitivamente. Este fato determina 

que as EFA’s e suas organizações regionais firmem parcerias com o poder público 

nas três esferas de poder: União, Estados e Municípios. Estudos ainda não 

conclusivos do estado da arte do financiamento público dos CEFFA’s no Brasil 

revelam um quadro de total instabilidade, de muita fragilidade no tocante às formas 

de financiamento público. Os recursos são insuficientes e intermitentes, baseados 

em convênios pontuais, seja de repasse de recursos, de cessão de pessoal etc., na 

maioria, sem uma base legal que possa constituir-se numa política de Estado. 

(NOSELLA, 2012, p. 269). 

Essa luta teve sua primeira vitória com a aprovação no Congresso Nacional 

através da Lei 12.695/2012, pela qual os CEFFA’s passam a ter o direito a acessar o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, bem como 

outros programas de desenvolvimento da educação. 

 

A educação passa a ser vista, cada vez mais, como um direito 
fundamental e uma responsabilidade social que os governantes de 
todos os países devem assumir junto a sua população, pois a escola 
básica, pública e gratuita continua sendo o espaço privilegiado para a 
aquisição de competências e habilidades fundamentais ao exercício 
da cidadania. Assim, o direito de cidadania não pode estar 
desvinculado das questões educativas, como acesso aos bens 
culturais adequados à construção da dignidade humana. (BAPTISTA, 
2005, p. 32 e 33). 

 

As EFA’s não querem tomar pra si o papel do estado brasileiro na oferta da 

educação escolar, porém, é notável sua contribuição frente a demanda de 

escolarização e formação integral, sobretudo, através da educação do campo para a 

classe trabalhadora. Neste sentido, é fato que hoje somente com o apoio das 

famílias e com a diminuição e/ou ausência do apoio da cooperação internacional, 

sem o efetivo financiamento público essas experiências de educação no campo não 

conseguem pleno funcionamento. 

Com o principal provedor sendo o estado, se torna ainda mais necessário a 

ação em rede via REFAISA, que cumpre esse papel junto aos governos de 

reivindicações, articulação e pressão política e institucional. Entretanto, sem 

recursos financeiros, as EFA’s não têm como ajudar na manutenção da rede, que 

inclusive tem personalidade jurídica e despesas mensais para funcionamento. Isso 

tem gerado a precariedade também na efetiva atuação da REFAISA conforme prevê 
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seu estatuto e seu regimento interno, deixando aquém até no processo de formação, 

acompanhamento pedagógico e administrativo, por falta de pessoal disponível. 

Também no depoimento abaixo, são externados esse e outros desafios: 

 

[...] outro elemento desafiador a parte financeira que é de ter 
profissional comprometido e que não tenha tanta rotatividade de 
profissionais na comunidade escolar que chega as pessoas comunga 
com as ideias mas não tem a condição de se manter a questão 
salarial as pessoas tem que ir embora, 2017 está difícil nesse sentido 
porque no início do projeto escola família a gente tinha os apoios dos 
projetos de outros países depois veio a onda que o Brasil melhorou, 
cresceu economicamente e também estes projetos esvaziou e a 
gente está batendo na porta dos poderes públicos dos municípios 
que a escola atende junto da região como o todo nem sempre o 
poder público, o governo dos municípios as vezes não conhece o 
projeto e também não está aberto por não conhecer, claro 
evidentemente. (Maria Vanilda da Silva, conhecida como “Didi”, da 
EFA de Correntina: Escola Família Agrícola Padre André - EFAPA, 
atua como professora, 2018). 

 

Com a falta de assessoria pedagógica e administrativa, as EFA’s estão 

precárias no que tange a organização de documentos financeiros e pedagógicos. 

Isso tem ocorrido devido à sobrecarga de serviços pelas equipes pequenas, que 

precisam dar conta de assumir monitoria, sala de aula, tutoria, correção e 

acompanhamento dos instrumentos pedagógicos, visita as famílias, atividades 

formativas das famílias e junto aos parceiros, gestão escolar, inclusive seu próprio 

processo de formação e cuidar de suas famílias.  

Em muitos casos, nessa pesquisa foi constatado ausência do Projeto Político 

Pedagógico - PPJ, Plano de Curso - PC, Regimento Interno desatualizado, Matriz 

Curricular inviável e sem aplicação na metodologia das EFA’s que adota a 

Pedagogia da Alternância, dentre outras questões, que foram tomadas como ponto 

de partida da pesquisa-ação ao longo desse estudo. Assim constata-se que a 

proposta da Pedagogia da Alternância na perspectiva interativa é muito afetada e 

desafiada pelas limitações de recursos humanos e financeiros no processo de 

implementação prática. 

Para Silva (2012, p. 170), 

 

Expressando a realidade de abandono da educação no campo, 

insuficiência de escolas, condições precárias de infraestrutura, 

professores sem qualificação, currículos inadequados, são 
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representações que denunciam a presença de uma escola e uma 

educação divorciada dos interesses e das necessidades da 

população rural e que, historicamente, tem sido um forte instrumento 

de estimula ao êxodo e a evasão de muitos jovens para o meio 

urbano (KOLLING et al.,1999). 

 

Na Figura nº 31 traz informações sistematizadas sobre esses desafios que 

dificultam o efetivo desenvolvimento dos cursos nas EFA’s, olhando tanto para o 

ambiente interno quanto para o externo que tem relevantes contribuições no pleno 

funcionamento dessas escolas comunitárias/conveniadas.  

 

Figura 31: Facilitação Gráfica dos Desafios das Escolas Famílias Agrícolas da 
REFAISA com Educação Profissional, 2017. 

 

 
Fonte: Banco de dados do pesquisador; Ilustração – Priscila Helena Machado/ CVT/NEA Sertão 

Agroecológico/UNIVASF, 2017. 

 
Com uma concepção de escola diferente para o campo, tendo em vista a 

precariedade de acessos a educação pela classe trabalhadora, hoje vive um dilema 

da grande demanda de jovens das cidades para ingresso nas EFA’s. Esses inclusive 

tem dificultado no processo de ensino e aprendizagem, já que não têm relação direta 

com a terra, com a vegetação e com os modos de vida no campo. Trazem consigo 

algumas influências ruins da vida urbana, pautadas no consumismo, nos costumes 

atrelados a álcool e as festas, na rispidez e agressividade no convívio coletivo, na 
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falta de conduta, postura e compromisso com as causas populares que dificultam o 

trabalho formativo através da pedagogia da alternância. 

 

Isso porque essa Pedagogia pode significar um caminho para 
viabilizar a relação entre trabalho produtivo e educação 
escolar na formação humana dos trabalhadores rurais/do campo. No 
entanto, pode ser também uma estratégia do Estado capitalista tanto 
para a formação dos jovens agricultores quanto para a formação dos 
jovens trabalhadores urbanos. (RIBEIRO, 2008, p. 31). 

 

Com esses adolescentes e jovens oriundos de cidades e distritos, fica nítido 

uma desvalorização da pedagogia da alternância, sendo considerada pelos 

estudantes como momentos de estudo na escola e momentos de férias em casa, 

assim, a aplicação dos instrumentos pedagógicos que asseguram a pedagogia 

integrativa das EFA’s ligadas a REFAISA, deixam a desejar. Em muitas das 

situações, tais instrumentos têm sido utilizados e construídos sem a participação das 

comunidades e das famílias. Dessa forma, percebe-se mais uma vez que essa 

proposta de ensino é aplicável para as escolas do campo, e tem dificuldade de se 

efetivar para o público urbano.   

 

Um desafio que vejo na EFA é que a gente está pegando um grupo 
de estudantes com idades de 14 e 15, e dos centros urbanos, anos e 
vejo isso como desafio, estou falado isso comparando a uns 10 anos 
atrás o perfil de estudantes que nos pegávamos eram pessoas que 
vinham com uma certa vivencia, experiência, determinação e muitos 
sabiam o que queriam, e hoje os jovens que estão chegando aqui 
(não é dizer que não sabem) mas uma grande parte precisa de um 
certo tempo para se encaixar para dizer o que realmente quer. No 
curso profissional eu vejo como desafio de trabalhar com esse 
público. (Gilberto Borges, Monitor/Administrador da EFA de 
Alagoinhas, 2018). 

  

As múltiplas formas de tecnologias também já chegaram no campo, mas 

tratando do ambiente escolar, em regime de internato, o uso intensivo de celulares 

pelos estudantes na sala de aula e nas atividades diárias, tem dificultado o êxito do 

processo de formação. Isso porque a curiosidade e a atenção saem das práticas 

formativas, e são direcionadas aos usos das tecnologias, tardando na reflexão, 

construção e assimilação dos conhecimentos. Entretanto, outras tecnologias são 

utilizadas pelas EFA’s e estão à disposição dos estudantes, neste sentido, mas para 

conter essa falta de equilíbrio nos usos, as escolas disponibilizam laboratórios de 
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informáticas e outras tecnologias, regimentadas em aulas e horários semanais de 

acessos, como ferramentas de pesquisas e também de formação. 

Paulo Henrique Silva Araújo, ex-aluno da Escola Família Agrícola da região de 

Alagoinhas da 6ª turma do período de 2009 a 2011, e hoje atua como Diretor 

Pedagógico, relata: 

 
[...] onde a gente busca fazer o melhor para contribuir com a 
formação de base, e também no que diz respeito a ao processo de 
formação escolar, além da formação humana que a gente vem 
trazendo os pilares essenciais que é a formação cidadã, integral, 
religiosa, política, agropecuária e também a parte lúdica da formação 
que vem fomentar as nossas discussões. Destacamos que em 
alguns anos atrás tínhamos uma facilidade maior no que diz respeito 
a formação desse jovens enquanto representantes, enquanto líderes 
em suas comunidades por que as atividades desenvolvidas era com 
jovens que já estavam engajados nas atividades no que diz respeito 
às organizações sociais, como as associações, as questões 
religiosas os grupos de jovens, enfim, e que hoje a gente já tem uma 
maior dificuldades que está mantendo esta formação desses jovens 
uma vez que outras atividades atrativas das comunidades estão 
trazendo uma certa dispersão, por exemplo a questão da tecnologia, 
das festas e do álcool, dentre outras situações que esses jovens tem 
sido atraídos, então isso se torna uma característica de hoje dos 
nossos jovens ,e que surge como uma das dificuldades para o nosso 
trabalho, que é tentar estimular manter concentrados durante esse 
período na escola, enquanto tem tantas outras atividades que são 
atrativas para o período que eles encontram a fase de vida de buscar 
coisas novas de descobrir e a gente tenta acompanhar de alguma 
forma aqui na escola sem que isso venha prejudicar também o nosso 
foco que é a formação de profissional e humana. (2018). 

 

Por déficit nas estruturas físicas das escolas, não é possível avançar na 

produção de alimentos (vegetal e animal), tanto para o consumo, como para geração 

de excedentes e comercialização. Porém, esses são fundamentais na formação dos 

estudantes. 

 

Todos os setores práticos das EFA’s são de suma importância para a 
formação integral do jovem, posto serem eles a relação existente 
entre a teoria, que, muitas vezes se torna algo sem sentido quando 
não possui aplicação. No dia-a-dia das atividades escolares, 
aproximadamente três horas são dedicadas para os educandos 
trabalharem nos setores e, assim, minimizar-se a distância entre a 
teoria dada em sala de aula com a prática trabalhada e vivida 
cotidianamente. (MACHADO, 2017, p. 102). 
 

Constatou-se nessa pesquisa alguns fatores que causam essa fragilização nos 

setores práticos de produção agropecuária: falta de tecnologias de armazenamento 
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de água, sobretudo, das chuvas; falta de pessoal liberado para a parte de 

campo/agropecuária; faltam insumos, ferramentas, equipamentos e utensílios 

agropecuários; pouca disponibilidade hídrica para os setores de campo; são 

questões que não permitem avançar na produção associada à educação. Isso se 

deve ao fato dos/as estudantes, monitores/as e professores/as não tem seus tempos 

totalmente liberados para essas atividades, esses participam e desenvolvem práticas 

diárias no tempo estabelecido no currículo escolar, o que não é suficiente para 

manter as unidades de produção em pleno funcionamento. 

O depoimento a seguir aborda alguns dos desafios postos no horizonte das 

EFA’s: 

 

De acordo com o cenário com que nos encontramos acho que o 

grande desafios das EFA’s é continuar o seu ensino, ajudando cada 

vez mais jovens rurais a ingressar nesse ensino diferenciado, nessa 

educação que envolve diretamente o contexto de vida dos alunos, é 

manter esse ensino com o apoio dos órgão governamentais, para 

que as escolas se encontrem cada vez mais fortalecidas na base de 

recurso, para que possa continuar ofertando o ensino a esses jovens, 

pois é um ensino muito importante que vai transformar a vida de 

muitos jovens, assim como está transformando a minha vida. 

(Rosivaldo Cordeiro de Souza, ex-aluno da EFA de Monte Santo, 

colaborador do IRPAA, 2018). 

 

Por fim, com o fechamento das escolas nas comunidades rurais e o processo 

de nucleação, faz com que as famílias demandem das Escolas Famílias Agrícolas - 

EFA’s mais vagas para o ingresso de seus filhos e filhas, fazendo jus ao direito a 

educação escolar no campo. 

 

O fechamento de escolas rurais, a nucleação de escolas e as 
disputas entre estados e municípios quanto à responsabilidade pela 
educação básica, transforma a educação rural/do campo em longas 
e, às vezes, perigosas viagens de ônibus ou dias sem escolas 
porque as estradas estão intrafegáveis. Isso é, sim, responsabilidade 
do Estado! (RIBEIRO, 2008, p. 41). 

 

Nessa mesma linha, no rural é presente escolas que não contextualizam o 

ensino, com um currículo totalmente ultrapassado e sem dispor de materiais 

didáticos que levem em consideração os potenciais e as limitações de cada região 

em que essas escolas estão inseridas, gerando uma precarização na construção do 

conhecimento, que em vez de valorizar a realidade local, cria ilusões estabelecendo 

o êxodo rural historicamente praticado por adolescentes e jovens. Um conhecimento, 
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para servir às pessoas do meio rural, das periferias das cidades, aos grupos 

excluídos, teria de ser instrumento de inclusão para essas mesmas pessoas; teria de 

ser construído a partir da vida real, das potencialidades locais, dos recursos 

humanos, naturais, econômicos, culturais. Os conhecimentos sobre as comunidades 

rurais não estão sistematizados, ainda, nos livros didáticos, nem se apresentam 

acabados e universais. Precisam, então, ser construídos. O/a professor/a vai sobrar 

e sentir-se incapaz para mexer com esse tipo de conhecimento. Então, vai aprender 

com quem tem e quem mexe, que são as pessoas do lugar, os próprios familiares 

dos alunos. (BAPTISTA, 2005, p. 25-26). 

 

O problema da educação em âmbitos rurais é a inadequação dos 
sistemas de formação e educação “tradicionais”, às necessidades 
específicas dos jovens, e seu enfoque predominantemente “urbano”. 
Neste caso, não ser beneficiado, se traduz em efeitos imediatos 
sobre a sustentabilidade do desenvolvimento rural, como 
consequência da falta de motivação de muitos jovens, que optam 
pelo êxodo para centros urbanos, em teoria, mais favoráveis para o 
emprego. Além disso, a ausência das características do contexto nos 
conteúdos curriculares, dificulta seriamente a possibilidade de a 
educação incidir no desenvolvimento territorial. Pode-se dizer que as 
escolas técnicas e profissionais de todo o mundo enfrentam em 
duplo desafio. Por um lado, a dificuldade de adequar os programas 
de formação dados aos trabalhos que existem no mercado. 
Precisamente, uma das maiores dificuldades das instituições de 
educação rural é a rigidez na estrutura curricular, conteúdos e modo 
de execução. Por outro, o desequilíbrio entre a capacitação dada e 
as possibilidades de emprego. (GARCÍA-MARIRRODRIGA E PUIG-

CALVÓ, 2010, p. 171). 
 

Ainda segundo os autores, no caso da América Latina, além disso, os modelos 

curriculares e pedagógicos, com suas propostas de valores, esquemas e modelos de 

vida urbana, têm contribuído decisivamente a incentivar o êxodo rural. Há mudança, 

se o enfoque da aprendizagem se centra no interesse real do estudante, cria-se um 

clima especial na aula, tanto para os estudantes, como para o educador. 

Os CEFFA’s e o sistema pedagógico que os sustentam, nesse caso a 

Alternância, propõe a necessidade de vincular os/as jovens a seu meio, e favorece 

que os/as estudantes que passam, ao menos, a metade do tempo escolar em suas 

propriedades familiares ou em pequenas empresas rurais, não exclusivamente 

agropecuárias, coloquem em andamento projetos profissionais e se convertam em 

verdadeiros atores locais de um desenvolvimento que seja sustentável. (GARCÍA-

MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ, 2010, p. 172). 
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A seguir apresenta-se uma síntese (Quadro nº 12) dos desafios apontados 

pelos sujeitos dessa pesquisa e a constatação do pesquisador: 

 
Quadro 12: Desafios das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s da REFAISA. 

 

Desafios Apontados pelos Sujeitos 
Pesquisados 

Desafios Constatados pelo Pesquisador no 
âmbito desta Pesquisa-Ação 

 Redução do apoio da 
Cooperação Internacional. 

 Morosidade no repasse dos 
recursos financeiros pela 
Secretaria Estadual de Educação 
– SEC/BA. 

 Infraestrutura fragilizada (prédios, 
móveis, utensílios, etc.). 

 Segurança/ Roubos. 
 Custeio de despesas 

administrativas (água, luz, 
telefone, contabilidade). 

 Recursos financeiros 
insuficientes para Alimentação. 

 Recursos financeiros 
insuficientes para Pessoal e 
Encargos Sociais. 

 Matriz Curricular com carga 
horária elevada e sem unidade 
na rede REFAISA. 

 Déficit na Assessoria Pedagógica 
e Administrativa. 

 Ausência de Formação da 
Equipe de Monitores/as, 
Professores/as e Gestores das 
Associações e das EFA’s. 

 Desvalorização da Pedagogia da 
Alternância pelos parceiros. 

 Uso das Tecnologias eletrônicas 
no ambiente escolar. 

 Trabalho de Base junto as 
famílias e comunidades. 

 Água Potável e Tecnologias de 
Armazenamento de Água da 
Chuva. 

 Organização dos documentos. 
 Áreas em processo de 

desertificação nas propriedades 
das EFA’s. 

 Influência e demandas dos 
centros urbanos. 

 Recursos financeiros. 
 Redução do quadro de pessoal 

com formação em Pedagogia da 
Alternância. 

 Falta de parceria/apoio do Poder Público 
municipal. 

 Custeio das atividades pedagógicas: 
Viagem de Estudo, Visita as Famílias, Aulas 
de Campo, Formação da Equipe e 
Participação em eventos. 

 Falta de contribuição das EFA’s para 
manutenção da REFAISA. 

 Avanço das relações capitalista de 
produção no Campo. 

 Saída em massa da Juventude da Zona 
Rural. 

 Falta de atualização dos Projetos Políticos 
Pedagógicos das EFA’s. 

 Inexistência de Plano de Curso de 
Educação Profissional.  

 Falta de atualização dos Regimentos 
Internos. 

 Sobrecarga da equipe de profissionais. 
 Falta de produção agropecuária/ 

funcionamento dos Setores de Práticas. 
 Falta de laboratórios técnico, de solo, 

topográfico, informática, etc. 
 Transtornos emocionais, falta de caráter e 

conduta por parte de muitos estudantes. 
 Aplicação de medidas educativas na 

atualidade, conhecidas como “punições” 
nas EFA’s. 

 Falta de solidariedade e companheirismo 
entre os estudantes recém-chegados nas 
EFA’s. 

 Falta de motivação dos adolescentes e 
jovens em permanecer no campo. 

 Uso intensivo de produtos químicos na 
produção agropecuária pelas famílias. 

 Sedução dos egressos das EFA’s pelo 
sistema capitalista/ agronegócio, sobretudo, 
no oeste da Bahia, região de Correntina. 

 Meios de comunicação com alta capacidade 
de alienação da Juventude. 

 Influência do sistema capitalista e do 
mercado, no rito de duração dos Cursos de 
Educação Profissional, ora ofertados em 
três anos, ora ofertado em quatro anos. 

Fonte: Sistematização do Pesquisador, 2018. 
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Apesar de todas as carências, limitações e dificuldades por que a 
escola passa, há uma coisa que ela vem fazendo muito bem, com 
muito sucesso e êxito. Os valores que ela vem ensinando as crianças 
e jovens no meio rural, é feito de um jeito tão eficiente, que eles não 
conseguem esquecer, a não ser com raras exceções. Ela ensina tão 
bem, que a lição se incorpora no inconsciente dos alunos para o 
resto da vida. (BAPTISTA, 2005, p. 20). 

 
Segundo Ribeiro (2008) no Brasil, a ausência de políticas educacionais 

específicas para a educação do campo, na história da Educação, é reconhecida por 

inúmeros autores como Calazans (1993); Leite (1999); Gritti, (2003); Damasceno 

(2004). A surpresa é grande quando descobrimos que na Europa também não havia 

interesse, por parte do Estado, pela educação rural.  

Em 1918, na França, uma revista pedagógica já denunciava “que o ensino 

agrícola era insignificante e carecia de organização” (Chartier, 1986, p. 08). “Sem 

dúvida não convém generalizar, mas é possível afirmar que até uma época recente, 

os camponeses eram influenciados por uma corrente que pensava ser a instrução 

inútil para cultivar a terra” (p. 19). Todavia, Rui Canário (1995), em obra na qual 

coordena estudos sobre educação rural na Europa, mostra preocupação com a 

escola rural em decorrência do esvaziamento das comunidades rurais no final do 

século XX, pois essa escola, no século XIX, era vista como sinal de progresso e 

como “fator de identidade da aldeia” (p. 09). No entanto, ao mesmo tempo em que 

esses autores denunciam seja a insipiência seja a falta de continuidade de uma 

política de Estado para a educação do campesinato, obras de história da pedagogia 

descrevem experiências de Escola Nova ou Escola Ativa tendo, como principal 

característica, estarem situadas no campo. Essas experiências, que pretendem ser 

“laboratórios de pedagogia prática”, desenvolvem atividades de estudo e de trabalho 

em regime de internato, mantém trabalhos manuais e práticas agrícolas e avícolas 

em seus currículos, porém não são identificadas como escolas rurais. (LARROYO, 1974). 

Nesse mesmo contexto, está a Pedagogia da Alternância no Brasil, carecendo 

de marcos legais federais e estaduais que garantam o pleno e efetivo funcionamento 

dos estabelecimentos de ensino no campo. 

 

Por limites de espaço, destacamos apenas alguns desses 

problemas: a implementação de uma alternância verdadeiramente 

integrativa; a formação e permanência dos educadores/monitores 

nas EFA’s; a participação das famílias na gestão e exercício do 

poder educativo; o financiamento e a ambiguidade do “novo rural” 



197 

 

frente ao processo de desenvolvimento e modernização da 

sociedade brasileira. A alternância integrativa pressupõe um plano de 

formação baseado na lógica temática e não disciplinar. Os termos 

geradores e os planos de estudos possibilitam um itinerário 

metodológico que parte da realidade, passa pelo aprofundamento 

teórico e retorna à realidade numa perspectiva de intervenção, 

experimentação e transformação. A um conjunto de instrumento e 

atividades que possibilitam a pedagogização da alternância entre a 

escola e o meio. Manejar esses instrumentos requer uma abertura 

para o diálogo e a interlocução dos diferentes saberes, bem como 

para o trabalho interdisciplinar, conhecimento da pedagogia da 

alternância, disciplina, planejamento e um dedicado trabalho em 

grupo pela equipe da EFA. (NOSELLA, 2012, p. 266). 

  

Segundo Silva (2012) é nessa articulação entre escolas, famílias e contexto 

sociopolítico que encontramos a essência de uma alternativa integrativa. Além disso, 

essa combinação do projeto de formação com a realidade das lutas e dos 

movimentos sociais é que dá sustentação ao princípio da alternância como 

instrumento de desenvolvimento do meio, evitando assim a reprodução de velhas 

falácias que atribuem à educação, por si só, a capacidade de transformações 

sociais, de impedir o êxodo rural, de promover a melhoria das condições de vida do 

agricultor, entre outras, que acabam produzindo o velho discurso liberal  em relação 

a função social da escola. 

Ainda para a autora, o desafio, no entanto, é romper com essa visão 

reducionista do ato de ensinar como uma relação dual, para passar a considerá-lo 

uma relação mais complexa, na qual o saber não pode ser reduzido a um projeto 

pré-fabricado, herdado do passado, que deve ser transmitido. Enquanto relação 

complexa, o conhecimento torna-se uma dinâmica cultural que exige sua 

reconstrução permanente, em função do passado, mas, sobretudo, inscrito no 

presente e tendo com perspectiva o futuro. 

O desafio das experiências analisadas era, portanto, construir uma verdadeira 

alternância, que busca interagir no processo de formação os conteúdos e as 

vivências dos estudantes no meio escolar e no meio familiar, numa dinâmica capaz 

de reconhecer as diferenças e os paradoxos presentes no universo da escola e da 

família e dos seus diversos atores, visando à implementação de um projeto comum, 

no qual o todo seja resultante de algo mais do que a soma das partes. (SILVA, 2012). 

Nesse percurso a alternância integrativa visa, sobretudo, o desenvolvimento 

local, enquanto o desenvolvimento de um território a cargo de sua própria 
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população, supõe para as pessoas o marco de afirmação de seus sentimentos de 

pertencer a certo território e identificação coma necessidade de atender a sua 

renovação e melhorar, assim como, de estimulo e mobilização em torno de objetivos 

concretos para alcança-la. O “local” não deve ser visto somente como mera 

demarcação administrativa ou geográfica, com características similares que 

traduzem uma problemática socioeconômica comum. O desenvolvimento local 

favorece o surgimento de pessoas que se propõem promover iniciativas para 

melhorar sua situação econômica e profissional, e/ou valorizem determinados 

recursos locais disponíveis, ou suas próprias potências pessoais, no caso dos jovens 

principalmente, quer dizer, o caráter “local” do desenvolvimento não faz referência à 

circunscrição do desenvolvimento a determinado espaço, como fato de usa 

concepção e sua materialização pelos próprios efetivos da população “local” 

interessada, expressivamente qualificada de atores locais do desenvolvimento. 

(GARCÍA-MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ, 2010, p. 141). 

A Alternância permitirá aprender a saber (que inclui a aprender a aprender, 

quer dizer, seguir formando-se ao longo da vida, aprender e empreender e aprender 

a desaprender); aprender a fazer e a abordar situações reais complexas no trabalho 

cooperativo; aprender a ser a melhor pessoa, melhor família, melhor comunidade, 

partindo da própria retidão moral, a responsabilidade, o juízo ponderado e a 

autonomia; aprender a viver juntos para fortalecer a compreensão e o respeito 

mútuos na sociedade globalizada na qual, com uma educação e uma formação 

pertinentes, se pode influenciar partindo do meio local. 

A Alternância aporta elementos que estão na base da “Nova Ruralidade”. 

Centrada na pessoa, faz ser possível: orientar a formação na diversificação de 

atividades, em consonância com as necessidades da população rural e com o novo 

enfoque do desenvolvimento; favorecer as práticas democráticas participativas e a 

criação de entrelaçamento social, através do compromisso dos atores locais nas 

associações que promovem as escolas de alternância. A busca pelo 

desenvolvimento a partir de uma formação peculiar e sustentada na associação local 

cujos os atores se comprometem com o território, converter a alternância em uma 

alternativa inovadora, não somente do ponto de vista pedagógico, senão também do 

desenvolvimento integrado e integrador que se pretende. 
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Ainda segundo os autores, o objetivo final dos CEFFA’s não é frear o êxodo 

rural como, às vezes, se tem dito, senão propicia o desenvolvimento. É certo que 

grande número dos estudantes são jovens formados na vida para a vida, descobriu 

algumas potencialidades em seu próprio território e empreenderam projetos que 

contribuem para o desenvolvimento de suas comunidades. Mas a liberdade uns dos 

grandes dons da pessoa é uma característica da educação nos CEFFA’s, deve-se 

respeitar sempre e não se pode impedir que alguns abandonem seu entorno, em 

busca de melhores alternativas. 

Porém, os CEFFA’s devem sim proporcionar a todos os seus formados/as a 

aprendizagem do uso legitimo de sua liberdade, assim como as capacidades que lhe 

permitam viver com dignidade, tanto no meio rural, como no urbano. O problema, o 

fracasso seria que esses jovens engrossem os bolsões de pobreza nos subúrbios 

das grandes cidades ou que não fossem capazes de ganhar a vida na grande 

cidade. 

Assim, de cunho social, as EFA’s têm conseguido formar adolescentes e 

jovens para a vida, sem perder a conexão com o Território e suas complexidades, e 

sem negar os conhecimentos historicamente construídos pela humanidade (clássico, 

técnico, científico).  

De cunho pedagógico essa ação em rede também tem permitido a aplicação 

pelas EFA’s dos instrumentos pedagógicos, assegurando esse acompanhamento 

através dos processos formativos e de assessoria, e isso vem consolidar a 

Pedagogia da Alternância Integrativa, sistematizada no capítulo três desse trabalho.  

Por fim, nesse capítulo ficou evidenciado que a ação em rede através da 

REFAISA, tem contribuído na superação do principal desafio das Escolas Famílias 

Agrícolas que é a parte de manutenção e financeira, numa intensa incidência junto 

ao governo estadual, o que tem viabilizado ao longo desses dez anos no estado da 

Bahia, respaldado num projeto de lei, o repasses de recursos financeiros para as 

Associações Mantenedoras das EFA’s, mesmo esses ainda sendo insuficiente 

considerando as demandas e as necessidades apresentadas pelo Sistema de 

Ensino EFA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A partir da reconstituição histórica das Escolas Famílias Agrícolas que integram 

a Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA 

constata-se que as concepções, os fundamentos, os princípios e os pilares políticos, 

metodológicos e pedagógicos adotados no âmbito das escolas e da rede têm 

origens no movimento internacional e nacional da Pedagogia da Alternância, sendo 

necessário uma atualização considerando a trajetória percorrida e os avanços e 

desafios numa sociedade contemporânea, globalizada e tecnológica. Nesse 

contexto, a Pedagogia da Alternância no Brasil já se articula com a concepção de 

educação do campo, tendo como princípio a contextualização dos processos 

formativos numa relação macro e micro, global e local, empírico e científico. 

 A análise das concepções de ensino adotada nas EFA’s ligadas à REFAISA 

nos permite afirmar que as dinâmicas e as práticas pedagógicas adotadas se dão 

por meio da Pedagogia da Alternância Integrativa, onde as EFA’s têm utilizado de 

instrumentos pedagógicos, que norteiam e contribuem no processo de formação 

plena dos sujeitos, através da escolarização e da formação cidadã, e tem contribuído 

para a proposta de formação humana integral, processual e cientificamente 

propedêutica. 

 A REFAISA e as EFA’s têm construído uma das experiências inovadoras que 

apontam para novas possibilidades de educação contextualizada do/no campo para 

os filhos e as filhas dos agricultores/as familiares das áreas de atuação da rede, que 

neste caso é o Semiárido e o Agreste Brasileiro. A contextualização dos processos 

formativos e de escolarização para a vida tem sido um dos princípios relevantes na 

concepção de educação do campo no âmbito das Escolas Famílias Agrícolas, que 

tem a pedagogia da alternância com metodologia central de formação no Tempo 

Escola e no Tempo Comunidade, e vice versa, através de instrumentos 

pedagógicos, permite dialogar com as múltiplas realidades dos estudantes, gerando 

assim, um itinerário formativo pautado em propostas curriculares adaptadas às reais 

necessidades e interesses dos adolescentes e jovens da zona rural, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola, às condições climáticas 

e ajustes de acordo com a natureza do trabalho rural.  
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O currículo escolar no âmbito da REFAISA e das EFA’s, chamados de Plano 

de Formação, construído junto com a comunidade escolar, prevê, através de uma 

sucessão de eixos geradores e de temas específicos de estudo um leque de 

possibilidades de conteúdos, vivências, reflexões, problematizações e intercâmbios 

de saberes populares e técnicos. Este obedece a sequência da alternância, numa 

associação entre as áreas técnicas e humanas, entre a teoria e a prática, 

conhecimentos empíricos e científicos. Nesse sentido, constatou-se que o Plano de 

Formação (Currículo Escolar), as Práticas Pedagógicas e a atuação Política das 

Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s são voltados para o contexto de vida dos sujeitos 

do campo.  

A trajetória de oferta de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e da Educação 

Profissional (1º ao 4º ano) nas Escolas Famílias Agrícolas da REFAISA nos estados 

da Bahia e Sergipe indicam que a rede se encontra numa transição para a oferta 

mais ampla do o Ensino Médio Profissional em todos os estabelecimentos de ensino. 

Dentre as 12 (doze) EFA’s que fazem parte da REFAISA, 9 (nove) já contam com 

Cursos de Educação Profissional (EFA’s de Alagoinhas desde 2002, Monte Santo e 

Correntina desde 2004, Rio Real desde 2007, Irará e Ladeirinha desde 2009, Brotas 

de Macaúbas desde 2015, Sobradinho desde 2016 e Ribeira do Pombal a partir de 

2018). As demais EFA’s encontram em processo de tramitação da autorização dos 

Cursos de Educação Profissional (EFA’s de Antônio Gonçalves, Itiúba e Valente), 

mesmo já ofertando através de parcerias com a EFA’s da rede já autorizadas. 

Em relação aos pilares da Formação nas EFA’s cabe destacar novas 

abordagens, releituras e significados dos quatro pilares apontados por Gimonet 

como base da Pedagogia da Alternância. Na REFAISA destaca-se a ressignificação 

dos pilares “Associação Local” e “Desenvolvimento do Meio” para, respectivamente, 

“Associação Comunitária” e “Projeto de Vida e de Nação”. Além disso, análises 

preliminares apontam para o fato destes permanecem no mesmo campo de 

compreensão proposto por Gimonet. Outra importante constatação referente aos 

pilares da Pedagogia Alternância na REFAISA refere-se à identificação da 

emergência da “Agroecologia” e da incorporação da “Educação Contextualizada e 

Ambiental” enquanto novos pilares no contexto da educação do campo.   

No que tange aos espaços de atuação dos jovens do campo egressos das 

EFA’s, com formação de Técnico em Agropecuária, constatou-se que o principal 
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papel das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s no âmbito da REFAISA tem sido, a 

formação plena e escolarização das populações do campo, preparando novos 

sujeitos para e na vida, sendo esses boas lideranças comunitárias, bons técnicos/as, 

bons pais e mães de famílias, bons profissionais inseridos no mercado de trabalho, 

bem como, bons agricultores/as familiares, bons comerciantes e bons gestores nas 

organizações populares, privadas e públicas. 

Por outro lado, após a formação nas EFA’s, os egressos têm grandes desafios 

de permanecer dignamente em seu meio, já que não dispõem nem de terras e nem 

de políticas públicas apropriadas as suas necessidades. Diante dessa problemática, 

constatamos que no Plano de Formação das EFA’s e nos Trabalhos de Conclusão 

dos Cursos Técnicos em Agropecuária desenvolvidos através do Projeto Profissional 

do Jovem - PPJ considera a Pluriatividade como possibilidade de permanência digna 

do Jovem no meio, através das oportunidades de fazerem com que os serviços 

essenciais a existência humana estejam a disposição nas próprias localidades, 

contribuindo com uma nova ruralidade. 

Há uma expectativa no âmbito das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s de 

inserção desses egressos na vida das comunidades e na implementação das 

políticas públicas, sobretudo, nos serviços de Assessoria Técnica e Extensão Rural - 

ATER. Esta expectativa se deve ao fato das escolas projetarem uma contribuição 

mais efetiva da Pedagogia da Alternância Integrativa com o debate sobre produção 

e conhecimento, trabalho e renda, educação, dependência e emancipação, campo e 

cidade, luta pela terra, pelo território e pelos recursos hídricos e naturais, ou seja, 

pelo desenvolvimento local sustentável ao fortalecer a classe trabalhadora com 

melhores condições de vida. 

 A sistematização dos avanços e desafios da ação em rede no Sistema de 

Ensino EFA apontam para a importância da atuação em rede por meio da Rede das 

Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - REFAISA e da União Nacional 

das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil - UNEFAB. Nesta, destaca-se mesmo de 

forma pontual o trabalho de assessoria pedagógica e administrativa, incidência 

política junto as esferas públicas e por desenvolver os processos formativos dos 

monitores/as, professores/as, gestores e dirigentes das Associações Mantenedoras.  

O principal desafio está ligado ao financiamento público das EFA’s, que 

afetam as dinâmicas e atividades propostas na Pedagogia da Alternância no âmbito 
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das Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s, levando cada escola a se ajustar e buscar 

articulações e parcerias que possibilitem a viabilização das atividades e 

funcionamento pleno, sem perder de vista sua proposta pedagógica. Mesmo assim, 

é relevante saber que no estado da Bahia já tem uma política pública que reconhece 

essas experiências educacionais e viabilizam o fomento público, sendo necessário 

novos horizontes de custeios e investimentos. Nesse sentido, as EFA’s 

considerando a situação instável econômica, social e política que o Brasil vive, 

clamam por custeios e investimentos públicos complementares para aplicação da 

Pedagogia da Alternância pelo sistema de ensino EFA, já que essas escolas são 

consideradas públicas não estatais. 

As Associações Mantenedoras das EFA’s, através de diagnóstico realizado, 

se mostram frágeis quando o assunto é o ato das famílias assumirem seu papel de 

gestora e protagonista no Projeto Político Pedagógico e Político Administrativo. 

Percebeu-se que as famílias não têm, como deveriam o conhecimento total do 

Projeto Educativo, tornando assim pouco participativas tanto na função de gestora 

administrativa, quanto na função de acompanhar os/as filhos/as no processo 

formativo. Com isso, se faz necessário um processo de formação contínuo, que 

minimamente as EFA’s buscam fazer anualmente através da REFAISA e nas 

próprias escolas.  

O espírito associativo rege todas as EFA’s, sendo um dos pilares de 

funcionamento, priorizando a participação ativa das famílias e das comunidades 

rurais na sua gestão, favorecendo assumir as responsabilidades e a partilha do 

poder educativo. A Associação Mantenedora torna-se desta maneira um espaço de 

encontro, de diálogo e de debate sobre os principais temas de interesse da 

população local, a partir da educação e da formação de adolescentes e jovens no/do 

campo. Para garantir sua autonomia através da tomada de decisões conscientes e 

responsáveis, as associações quando podem, investe na formação dos dirigentes.  

Na iniciativa das EFA’s e da REFAISA de Educação Contextualizada em 

Alternância constata-se que não se pretende tomar o lugar do Estado e sim, 

cooperar para fazer cumprir o direito constitucional de acesso à escola para as 

populações rurais, garantindo uma escola diferenciada, apropriada à realidade do 

campo. Nesta perspectiva, os/as agricultores/as não abrem mão da gestão 



204 

 

comunitária das EFA’s, bem como não desistem da luta pelo financiamento público 

desta iniciativa.  

Dentro do sistema de ensino brasileiro, a Pedagogia da Alternância ainda tem 

um longo caminho a percorrer, principalmente quanto a formação inicial e continuada 

dos educadores/as que atendam às especificidades da Educação do Campo e da 

Educação Contextualizada, bem como no pleno financiamento público dessa 

iniciativa, que não perda de vista a gestão comunitária pelas associações 

mantenedoras. 

A experiência de Educação Profissional Contextualizada em Alternância, 

implementada pelas Escolas Famílias Agrícolas - EFA’s há quase duas décadas nos 

estados da Bahia e Sergipe no âmbito da REFAISA, constitui-se em uma proposta 

concreta de Educação do/no Campo através da Pedagogia da Alternância. Esta tem 

contribuído com a formação de jovens do campo sem perder de vista sua origem, 

seus laços familiares e comunitários, fortalecendo o sentimento de pertencimento 

com a região em que vivem e sua organização enquanto classe trabalhadora.  

Isso acontece através das práxis pela tentativa constante de aproximação dos 

saberes vivenciais e os formais por meio dos conteúdos, aliando assim a formação 

geral com a profissional. Na prática, constatado nesse estudo, percebe-se que o 

Plano de Formação (currículo) sistematiza as atividades e os conteúdos, tendo como 

norte a formação geral e a formação profissional, no que se refere à sequência das 

alternâncias e ao conjunto do percurso da formação do jovem. Cada sequência de 

alternância é dada por meio de um Tema Gerador que tem sua fonte nas atividades 

da vida (familiar, comunitária, social e profissional) e que deve se articular com às 

disciplinas do programa escolar oficial (Base Nacional Comum Curricular - BNCC) e 

atender as especificidades de cada contexto (Parte Diversificada e Atividades 

Interdisciplinares Complementares).  

Outra constatação importante nesta pesquisa foi o papel da pesquisa-ação 

como instrumento de diagnóstico, análise de situações e contextos, bem como da 

intervenção no âmbito da REFAISA. Toda a sistematização desta pesquisa foi 

resultado de um intenso trabalho coletivo na construção de reflexões sobre a 

atuação e proposta pedagógica da rede. Neste sentido, esta possibilitou seminários, 

cursos, intercâmbios e o diagnóstico, bem como apontou para ações a serem 

desenvolvidas pela REFAISA de modo a enfrentar seus desafios e promover 
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avanços na proposta pedagógica e na ação da rede. Assim, espera-se que este 

estudo possa incentivar novas análises e servir como referencial teórico e prático 

para as Escolas Famílias Agrícolas e para os demais parceiros que atuam direta e 

indiretamente com a Pedagogia da Alternância. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



206 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ACOSTA, A. “Extrativismo e neoextrativismo”. GUDYNAS, Eduardo. “Transições ao 

pós-extrativismo”. IBÃÑEZ, Mario Rodriguez. “Ressignificando a cidade colonial e 

extrativista. In: Gerhard Dilger, Miriam Long, Jorge Pereira Filho (Org.): 

Descolonizar o imaginário: debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao 

desenvolvimento / traduzido por Igor Ojeda. – São Paulo: Fundação Rosa 

Luxemburgo, 1º edição, 2016. 472 p. 

ALMEIDA, M. E. B. de. Transformações no trabalho e na formação docente na 

educação a distância on-line. Em Aberto, Brasília, v. 23, n. 84, p. 67-77, nov. 2010. 

ARAÚJO, M. P.; SILVA, S. B. da; SOUSA, I. S. de. Freire e a educação popular do 

campo: o fortalecimento da cultura popular. Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação do Campo. UFSCAR, 2013. 

 

ARROYO, M. G. Formação de educadores do campo. In: CALDART, R. S. et. al 

Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro-São Paulo, Expressão Popular, 

2012, p. 359 – 370. 

 

ARROYO, M; COLDART, R; MOLINA, M. Por uma educação do Campo. 

Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2004.  

ARRUDA, M. Educação e desenvolvimento na perspectiva da democracia 

integral. In: ARRUDA, Marcos, BOFF, Leonardo. Globalização: desafios 

socioeconômicos, éticos e educativos. Uma visão a partir do sul. Petrópolis: Vozes, 

2000. 

BAPTISTA, F. Educação rural: das experiências à política pública. Brasília: NEAD, 

2003. 

BAPTISTA, M. C. BAPTISTA, N. de Q. (Org.) Educação rural: sustentabilidade do 

campo. Feira de Santana, BA: MOC; UEFS; (Pernambuco): SERTA, 2ª Edição, 2005. 

BAPTISTA, N. Q; CAMPOS, C. H. Conhecendo o Semiárido e as razões dos seus 

problemas. In: CONTI, Irio Luiz (Org.). Editora IABS, Brasília-DF - 2012. 83-96p. 

BARROS, I. F. Nas trilhas do crédito fundiário: a luta pela sobrevivência entre a 

terra e o assalariamento na agroindústria canavieira de Pernambuco. 2014. 324 

f. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Recife - PE, 2014. 

BAUMEL, A.; BASSO, L. C. Agricultura familiar e a sustentabilidade da pequena 

propriedade rural. Guarapuava. Paraná: Ed. Unicentro, 2004. 

BEGNAMI, J. B. DE BURGHGRAVE, Thierry. Posfácio? In: NOSELLA, Paolo. 

Origens da Pedagogia da Alternância no Brasil. EDUFES. Vitória- ES. 2012. 



207 

 

BEGNAMI, J. B. Uma Geografia da Pedagogia da Alternância no Brasil in: 

Documentos Pedagógicos. UNEFAB. Brasília- DF. 2004. 

BRANDÃO, C. R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981 

BRASIL. 1º Relatório parcial do Diagnóstico das Escolas do Campo do Estado 

da Bahia. Bahia, 2012. 

BRASIL. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e no ensino Médio. In: 

RAMOS, Marise. (Org.); FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.); CIAVATTA, Maria (Org.). 

Ensino Médio Integrado: Concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2010, 

pp.57-82. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.352, Política de Educação do Campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 2010. 

 

BRASIL. Educação do Campo. In: CALDART, R. S. et. al. Dicionário da Educação 

do Campo. Rio de Janeiro-São Paulo, Expressão Popular, 2012, p. 359 - 370. 

 

BRASIL. I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo. Relatório 

final da Conferência, 1998. 

 

BRASIL. II Conferência Nacional por uma Educação do Campo. Declaração 

Final. Por uma política pública de educação do campo, Luziânia, GO, 6 de agosto de 

2004 (Digitado). 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Diretrizes Operacionais para 

Educação Básica nas Escolas do Campo. Resolução CNE/CEB, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação: 9394/96, 1996. 

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep). Panorama da educação do campo. Brasília, DF: MEC/Inep, 

2007.  

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Plano Nacional de qualificação. 2003- 

2007. 

 

BRASIL. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em construção. 

In: ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. (orgs). Por uma Educação 

do Campo. Petrópolis: Vozes, 2004. p.147-158. 

 



208 

 

BRASIL. Resolução nº 2, 28 de Abril de 2008. Diretrizes complementares, normas 

e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 

Educação Básica do Campo, 2008. 

 

BRASIL. Sobre Educação do Campo. In: SANTOS, C. A. (Org.). Por Uma Educação 

do Campo: Campo-Políticas Públicas-Educação. 1 ed. Brasília: INCRA/MDA, 

2008, v. 7, p. 67-86. 

CALAZANS, M. J. C. Para Compreender a Educação do Estado no Meio Rural - 

Traços de uma Trajetória. In: Jacques Therrien e Maria Nobre Damasceno 

(coords.). Educação e Escola no campo. Campinas, Papirus, 1993. 

CALDART, R. S. PEREIRA, I. B. ALENTEJANO, P. FRIGOTTO, G. (Orgs). 

Dicionário da Educação do Campo. São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 257- 

265. 

CALDART, R. S. “Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico 

da Educação do Campo” in: Por uma educação do Campo – Contribuições para a 

construção de um projeto de Educação do Campo, n°5, Brasília, DF: Articulação 

Nacional “Por uma Educação do Campo”, 2004. 

CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. São Paulo: Expressão 

Popular, 2004. 

CALIARI, R. O. Pedagogia da Alternância e desenvolvimento local. 2002. 123p. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras. 2002. 

CALRDART, R. S. (org.) Educação Profissional na perspectiva da Educação do 

campo. In: Caminhos para transformação da escola: reflexões desde práticas da 

licenciaturas em educação do campo. Expressão Popular, São Paulo, 2010. 

CALRDART, R. S. Educação do campo: Notas para uma análise de percurso. 

Trabalho, Educação e Saúde. v. 7 n. 1. Rio de Janeiro: mar./jun.2009. 

CALRDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. São Paulo: Expressão 

Popular, 2004.  

CALRDART, R. S. Por uma Educação do Campo: traços de uma identidade em 

construção. In: KOLLING, Jorge Edgar; CERIOLI, Paulo Ricardo; CALDART, Roseli 

Salete. Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília: DF, 2002. 

CALVÓ, P. P. Introdução: Centros familiares de formação em alternância. In: 

Pedagogia da Alternância e desenvolvimento. Brasília: União Nacional das 

Escolas Famílias do Brasil, 1999. 



209 

 

CAPORAL, F. R. COSTABEBER, José Antonio. Agroecologia e extensão rural: 

contribuição para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Brasília: 

MDA/SAF/DATER-IICA, 2004. 

CAPORAL, F.R. Política Nacional de Ater: primeiros passos de sua implementação 

e alguns obstáculos e desafios a serem enfrentados. Brasília, 2005. 

CARVALHO S. Realidade da educação do campo e os desafios para a formação 

de professores da educação básica na perspectiva dos movimentos sociais. 

2011. 165f.Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2011. 

 

CAVALCANTE, L. O. H.; BAPTISTA, M. S. X. Estado da arte da pesquisa em 

Educação do Campo nas regiões norte e nordeste. In: Anais do XXI Encontro de 

Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste. 2013. 

CHARTIER, D. A I’aube des formations par alternance: histoire d’une pédagogie 

associative dans le monde agricole et rural. Paris: Messonance, Éditions 

UNMFREO, 1986. 

CHARTIER, D. Motivation et alternance. Paris: Messonance, Éditions UNMFREO, 

1982. 

CHARTIER, D. Naissance d’une pédagogie de alternance. Paris: Messonance, 

Éditions UNMFREO, 1978. 

CIAVATTA, M. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de 

memória e identidade. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. RAMOS, M. Ensino 

Médio Integrado: concepções e contradições. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

CLÉNET, J.; GÉRARD, C. Partenariat et alternance en education: Des pratiques 

à construire. Paris: Harmattan, 1994. 

CNBB – Evangelização no presente e no futuro da América Latina – Conclusões 

da Conferência de Puebla. Texto Oficial. São Paulo: Paulinas, Coleção Sal da Terra, 

1979. 

CNBB – Nordeste desafio à missão da Igreja no Brasil. Documentos da CNBB, 

31. São Paulo: Paulinas, 1984. 

COLATTO, L. Pedagogia da alternância: Escola Família Agrícola. Castelo Branco 

Científica, Rio de Janeiro, ano 2, n. 3, jan./jun. 2013. 

COSTA, T. P. da. Educação Contextualizada em Alternância para a Convivência 

com o Semiárido: Escola Família Agrícola de Sobradinho – BA. Anais do VI 

Workshop Nacional Em Educação Contextualizada para a Convivência com o 



210 

 

Semiárido Brasileiro & III Colóquio de Pós-Graduação do Vale do São 

Francisco. Juazeiro, BA: Universidade do Estado da Bahia. PPGESA, 2016. 1 º  

e d i ç ã o ,  ISSN 2316 – 2373. Disponível em: http://docs.wixstatic.com/ugd/c5fb29 

_57d46e48fc43402685facca814c4fb15.pdf 

COSTA, T. P. da. Educação Profissional em Alternância na Escola Família 

Agrícola de Sobradinho-BA. Anais do IV Colóquio nacional, I Colóquio 

internacional: a produção do conhecimento em educação profissional. 4. Ed, ISSN 

2358-1190. Natal, 2017. Disponível em: https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/ 

2017/trabalhos/eixo2/E2A29.pdf. Acessado em: 06/09/2017. 

COSTA, T. P. da. Escola Família Agrícola de Sobradinho: O Trabalho como 

Princípio Educativo para o Desenvolvimento do Campo do Semiárido Baiano. 

Anais do I Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido - CONIDIS. V.1, 

ISSN 2526-186X, Campina Grande – PB, 2016. Disponível em: 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/conidis/resumo.php?idtrabalho=80 

COSTA, T. P. da; NETO, B. P. C; MARTINS, Dannielle R. P. S; GUIRRA, B. S. 

Dinâmica Didático Pedagógica do Ensino em Alternância na Perspectiva 

Agroecológica na Escola Família Agrícola de Sobradinho-EFAS. Extramuros, 

Petrolina-PE, v. 5, n. 2, p. 86-102, 2017. Disponível em: http://www.periodicos. 

univasf.edu.br/index.php/extramuros/article/view/1055/713.Acesso em: 13/01/2018. 

COSTA, V. A. Práticas de leitura em uma sala de aula da Escola do 

Assentamento: educação do Campo em construção Prática pedagógica. Tese 

de Doutorado. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

 

DE BURGHGRAVE, T. Autoformação e participação no meio socioprofissional: 

abordagem biográfica de dois agricultores do movimento das Escolas Famílias 

Agrícolas. 2003. 220 f. Dissertação (Mestrado Internacional em Ciências da 

Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova Lisboa, 

Lisboa, 2003. 

 

DE BURGHGRAVE, T. Vagabundos, não senhor Cidadãos brasileiros e 

planetários! Uma experiência educativa pioneira do Campo. UNEFAB. Orizona-

GO. 2011. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J.A.; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

Documentos da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido - 

REFAISA, 2017. 

ESTEVAM, D. O. Casa Familiar Rural Casa Familiar Rural: A Casa Familiar 

Rural formação com base na Pedagogia da Alternância. 2003. 126 p. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/c5fb29%20_57d46e48fc43402685facca814c4fb15.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/c5fb29%20_57d46e48fc43402685facca814c4fb15.pdf
https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/%202017/
https://ead.ifrn.edu.br/coloquio/anais/%202017/
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conidis/resumo.php?idtrabalho=80


211 

 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

2003. 

FANCK, C. Entre a Enxada e o Lápis: a prática educativa da Casa Familiar Rural 

de Francisco Beltrão/Paraná [manuscrito] / Clenir Fanck; orientadora: Marlene 

Ribeiro. 2007. 153 f. + Anexos. 

FARIAS, A. E. M. Educação contextualizada e a convivência com o semiárido 

no assentamento acauã - PB. 100f. 2009. Dissertação (Mestrado em História), 

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, João 

Pessoa-PB, 2009. 

FAZENDA, I. C. A. (Org.). Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: 

efetividade ou ideologia? São Paulo: Loyola, 1979. 

FERNANDES, B. M.; CERIOLI, P.; CALDART, R. S. Primeira Conferência Nacional 

por uma Educação Básica do Campo. In: ARROYO, M.G; CALDART, R.S.; MOLINA, 

M.C. Por uma educação do campo. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 19-62. 

 

FERNANDES, B. M. Questão Agrária: Conflitualidade e Desenvolvimento Territorial. 

A questão agrária no Brasil: o debate da década de 2000. São Paulo, SP: 

Expressão Popular, 2013. v. 7. p. 288. 

 

FEROLLA, L. M. Processos colaborativos na gestão pública: estudo das 

relações estabelecidas no contexto do Programa Nacional de Educação do 

Campo. Dissertação de Mestrado. Rio Preto: USP, 2013.  

 

FERREIRA, F. J.; BRANDÃO, E. C. Educação do Campo: um olhar histórico, uma 

realidade concreta. Revista Eletrônica de Educação. Ano V. No. 09, jul./dez. 2011. 

FERREIRA, F. de J.; BRANDÃO, E. C. Educação do Campo: Um Olhar Histórico, 

Uma Realidade Concreta. Revista eletrônica de educação. N. 09, 2011, p.14.  

FILHO, I. D. C. SILVA, C. da. Reflexões sobre a educação do campo: revisitando a 

história do Brasil. Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v. 16, n. 3, p. 67-83, set./dez. 2017. 

FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA. Revista semestral da Pedagogia da 

Alternância  e Educação do Campo. CEFFAS. Ano 6 – nº 11. Brasília. UNEFAB, 

Julho de 2011. 

 

FREIRE, P. A importância do ato de ler. 44. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

FREIRE, P. Extensão ou Comunicação. 8ª Ed. São Paulo-SP: Paz e Terra,1988. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 5.ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1978. 

 



212 

 

FREITAS; L. C. Critica a Didática e a Organização do Trabalho 

Pedagógico. Campinas/SP, Papirus, 1995. 

FRIGOTTO, G; CIAVATTA, M. A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate no 

contexto controverso da democracia restrita. In: In: RAMOS, Marise N. (Org.); 

FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.); CIAVATTA, Maria (Org.) Ensino Médio Integrado: 

Concepção e Contradições. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas 

ciências sociais. In: JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Lucídio (Orgs.). 

Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 1995. 

FRIGOTTO, G. Trabalho e educação: formação técnico-profissional em questão. 

Universidade & Sociedade, São Paulo, n. 5, p. 38-42, 1993. 

FRIGOTTO, G; CIAVATTA, M. O trabalho como princípio educativo no projeto 

de educação integral dos trabalhadores. In: Hélio da Costa; Martinho da 

Conceição. (Org.). Educação Integral e Sistema de Reconhecimento e Certificação 

Educacional e Profissional. São Paulo: CUT, 2005c, v. 1, p. 19-62.  

FRIGOTTO, G; CIAVATTA, M; RAMOS, M. Ensino Médio Integrado: Concepções 

e contradições. São Paulo, Cortez, 2010. 

GADOTTI, M. Pedagogia da Práxis: A Escola Como Projeto Sócio-Cultural. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

GARCIA, J. A Interdisciplinaridade Segundo os Pcns. Revista de Educação 

Pública. Cuiabá, v. 17, n. 35, p. 363-378, set.-dez. 2008. 

 

GARCÍA-MARIRRODRIGA, R. La formación por alternancia en el medio rural: 

contexto e influencia de las MFR sobre el desarrollo local de Europa y los PVD. 

Modelo de planifcación y aplicación al caso de Colombia. 2002. 1.033 f. Tese 

(Doutorado em Engenharia Agronômica) – Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos, Universidade Politécnica de Madrid, Madrid, 2002. 

GARCÍA-MARIRRODRIGA, R. PUIG-CALVÓ, P. Formação em alternância e 

desenvolvimento local: o desenvolvimento educativo dos CEFAs no mundo. 

Tradução: Luiz da Silva Peixoto, João Batista Begnami, Thierry De Burghgrave, 

Francisco Trevisan, Laine Fátima Ulegon Trevisan. Belo Horizonte. Ed. O lutador. 

Coleção: AIDEFA. 2010. 

GIMONET, Jean-Claude. Alterance et relations humaines. Paris: Messonance, 

1982. 

GIMONET, Jean-Claude. Nascimento e desenvolvimento de um movimento 

educativo: as casas familiares rurais de educação e orientação. In: Pedagogia da 



213 

 

alternância: alternância e desenvolvimento. Brasília: União Nacional das Escolas 

Famílias Agrícolas do Brasil, 1999. 

GIMONET, Jean-Claude. Praticar e compreender a Pedagogia da Alternância 

dos CEFFA’s. Tradução de Thierry De Burghgrave. Petrópolis, RJ. Vozes, Paris, 

2007. 

GNOATTO, A. A.; RAMOS, C. E. P.; PIACESKI, E. E.; BERNARTT, M. L. 

Pedagogia da alternância; uma proposta de educação e desenvolvimento no 

campo. Fortaleza, 2006. 

GOHN, M. G. Movimentos sociais no início do século XXI: antigos e novos atores 

sociais. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

GÓMEZ, A. I. P. As funções sociais da escola: da reprodução à reconstrução crítica 

do conhecimento e da experiência. SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. In: 

Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998. P. 13-26. 

GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. 8 ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1989. 

 

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1978. 

IKESHOJI, E. A. B. TERÇARIOL, A. A. de L. AZEVEDO, M. L. N. Educação 

profissional e tecnológica: retrospectiva histórica com ênfase na rede federal. Rev. 

Ed. Popular, Uberlândia, v. 16, n. 3, p. 50-66, set./dez. 2017. 

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. 

KINCHELOE, J. A formação do professor como compromisso político: 

mapeando o pós-moderno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

KUMMER, L.; DIZ, V. L. C. de A.; SOARES, R. M. F. Metodologia participativa no 

meio rural: uma visão interdisciplinar.: conceitos, ferramentas e vivências. 

Salvador: EBDA, 2007. 

LEFF, E. Agroecologia e saber ambiental. In: Revista de Agroecologia e 

Desenvolvimento Sustentável, Porto Alegre, v.3, nº1, p. 36-51, 2002. 

LIMA, L. A.; FREIXO, A. A. Dialogando com os saberes no campo: um estudo de 

caso em uma Escola Família Agrícola. In: Anais do VIII Encontro Nacional de 

Pesquisas em Educação em Ciências (ENPEC), Campinas/SP, 2011. 



214 

 

LINDEMANN, R.H. Ensino de Química em escolas do campo com proposta 

agroecológica: contribuições a partir da perspectiva freireana de educação. 

2010. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2010.  

LINDEMANN, R. A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios. Editora: 

Teosófica, 2010. 

LUKÁCS, G. Prolegômenos para uma ontologia do ser social: questões de 

princípios para uma ontologia hoje tornada possível. Tradução de Lya Luft e 

Rodnei Nascimento; supervisão editorial de Ester Vausman. São Paulo/SP: 

Boitempo, 2010. 

MACHADO, D. T. Educação no campo em Rondônia: a prática educativa na 

Escola Família Agrícola Vale do Guaporé. Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v. 16, n. 2, 

p. 95-104, mai./ago. 2017. 

MAGALHÃES, R. Abordagem Temática Freireana na formação de professores 

de ciências sob a ótica da Teoria da Atividade. Dissertação de Mestrado. Jequié: 

UESB, 2015. 

MANACORDA, M. A. História da Educação. Da Antiguidade aos nossos dias. 5 a 

ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

MÂNFIO, A. J. Conscientização e Pedagogia da Alternância. In: Pedagogia da 

Alternância: alternância e desenvolvimento. Brasília: União Nacional das Escolas 

Famílias Agrícolas, 1999. 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

MARINHO, C. M; FREITAS, H. R. Utilização de Metodologias Participativas nos 

processos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER): Fundamentos 

teórico-práticos. Extramuros, Petrolina-PE, v. 3, n. 3, p. 10-28, edição especial, 

2015. Disponível em: < http://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/extramuros 

/article/view/744/464>. Acesso em 01 abr. 2016. 

MARTINS, J. S; REIS, E. S. Proposta político-pedagógica da RESAB: A 

convivência com o semi-árido como norteadora do processo educacional no 

semiárido brasileiro (Rascunho-manifesto em andamento). Secretaria Executiva da 

RESAB, Juazeiro (BA). Anexo 3. Relatório Final da Consultoria 

COOPERFAJ/UNICEF – 2004. 

MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 

MÉSZÁROS, I. A Teoria da Alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 

http://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/extramuros


215 

 

MÉSZÁROS, I. Para Além do Capital: rumo a uma teoria da transição. São 

Paulo: Boitempo (Editora da Unicamp), 2002. 

MÉSZÁROS, I. Século XX: socialismo ou barbárie? São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2003. 

MINAYO, M. C. S; DESLANDES, S. F; GOMES, R. Pesquisa social: teoria, 

método e criatividade. – 30 ed. Petrópolis, RJ: Vozes 2011. 

MORIN, E. Educação e complexidade, os sete saberes e outros ensaios. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

MORIN, E. O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da modernidade. Rio de 

Janeiro: Garamond, 1999. 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 

Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. 

MOURA, D. H.; LIMA FILHO, D. L.; SILVA, M. R. Politecnia e formação integrada: 

confronto conceituais, projetos políticos e contradições históricas da 

educação brasileira. Revista Brasileira de Educação. v.20, n.63, p. 1057-1080, 

out./dez. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ rbedu/v20n63/1413-2478-

rbedu-20-63-1057.pdf>. Acesso em: 30 de novembro de 2016. 

NASCIMENTO, C. G. Educação, cidadania e políticas sociais: A luta pela 

educação básica do campo em Goiás. Universidade Estadual de Goiás (UNG), 2004. 

NOSELLA, P. Uma nova educação para o meio rural: sistematização e 

problematização da experiência educacional das Escolas Família Agrícola do 

movimento de educação promocional do Espírito Santo. 1977. 204 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Programa de Filosofa de Educação, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1977. 

NOSELLA, P. Educação no campo: origens da pedagogia da alternância no 

Brasil. Vitória: EDUFES, 2012. 288p. 

OLIVEIRA, M. M. de. Como fazer pesquisa qualitativa. 6. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2014, 232p. 

OLIVEIRA, R. D. de, & OLIVEIRA, M. D. de. Pesquisa Social e 

ação Educativa: conhecer a realidade para poder transforma-la. In: BRANDÃO, 

Carlos Rodigues (org).Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

PEIXOTO, R. OLIVEIRA, M. de MAIO, E. R. Educação do e no campo: 

problematizações acerca do currículo escolar e das políticas educacionais. Rev. Ed. 

Popular, Uberlândia, v. 15, n. 2, p. 77-90, jul./dez. 2016. 

http://www.scielo.br/pdf/%20rbedu/v20n63/1413-2478-rbedu-20-63-1057.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%20rbedu/v20n63/1413-2478-rbedu-20-63-1057.pdf


216 

 

PEREIRA, J. R. Visões mediadoras e o papel dos diagnósticos participativos na 

organização de assentamentos rurais. Organizações Rurais e Agroindustriais, 

Lavras. v. 4, n. 2, jul./dez. 2001. 10 p. 

PESSOTTI, A. Escola Família Agrícola: Uma Alternativa para o Ensino Rural. 

194 p. Dissertação (mestrado). Fundação Getúlio Vargas, Rio de janeiro. 1978. 

PIMENTA, S. G. et al. Pesquisa colaborativa na escola como abordagem facilitadora 

para o desenvolvimento da profissão de professor. In: MARIN, A. J. (Org.). 

Alternativas do ensino de didática. Campinas: Papirus, 1997. 

PIMENTEL, A. Processos educativos e suas gêneses na convivência com o 

semiárido. 2000. 85p.  

PISTRAK, A. Escola Comuna. São Paulo, Expressão Popular 2009. 

 

PISTRAK, A. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo, Expressão 

Popular, 2000. 

Plano de Curso da Educação Profissional da Escola Família Agrícola de Sobradinho 

EFAS, 2017 e 2018. 

PRADO JÚNIOR, C. A questão agrária no Brasil. 2a ed. São Paulo, SP: Editora 

Brasiliense, 1979. 

PRADO JÚNIOR, C.; NOVAIS, F. A.; RICUPERO, Bernardo. Formação do Brasil 

contemporâneo: colônia. New ed. ed. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 

2011. 

RAMOS, M. Concepção de ensino Médio Integrado. 2007. Disponível em 

<http://www.iiep.org.br/curriculo_integrado.pdf.> 2007acesso. Fevereiro, 2012. 

RAMOS, M. N. Possibilidades e Desafios na Organização do Currículo 

Integrado. In: RAMOS, Marise N. (Org.); FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.); CIAVATTA, 

Maria (Org.) Ensino Médio Integrado: Concepção e Contradições. 1. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005.  

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: 

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. RAMOS, M. Ensino Médio Integrado: concepções 

e contradições. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

RANGEL, C. C. NUNES, Bruno de Moraes. OLIVEIRA, Wedley de Freitas. 

DELVAUX, Júlio Cesar. Permacultura: uma estratégia valorosa para educação 

ambiental em escolas rurais. Rev. Ed. Popular, Uberlândia, v. 16, n. 3, p. 181-190, 

set./dez. 2017. 



217 

 

REIS, E. S. A contextualização dos conhecimentos e saberes escolares nos 

processos de reorientação curricular das escolas do campo. [Tese de 

Doutorado]. Salvador: UNEB/PPGEDUC, 2004. 

 

REIS, E. dos S. Educação e contextualização: reflexões de um saber-fazer 

coletivo. Curitiba: CRV, 2017, 114p. 

Revista da Formação por Alternância. Meio Ambiente e Agroecologia. UNEFAB. 

Ano 04 - Nº 09 – Dezembro/2009. 

RIBEIRO, M. Pedagogia da alternância na educação rural/do campo: projetos em 

disputa. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 027-045, jan./abr. 2008. 

ROUILLIER, R. Formation d’adolescents et alternance. Paris: Messonance, 

Éditions UNMFREO, 1980. 

SANTOS, A. R; SILVA, G. J; SOUZA, G. S. Educação do Campo. Ilhéus, BA: 

Editus, 2013. 

 

SAPELLI, M. L. S. Escola do campo - espaço de disputa e de contradição: 

análise da proposta pedagógica das escolas itenerantes do Paraná e do Colégio 

Imperatriz Dona Leopoldina. Tese de Doutorado. Florianópolis: UFSC, 2013. 

 

SAVIANI, D. Educação Socialista, pedagogia histórico-crítica e os desafios da 

sociedade de classes. In: LOMBARDI, José Claudinei e SAVIANI, Dermeval: 

Marxismo e Educação: Debate Contemporâneo. Campinas, SP: Autores 

Associados/HISTEDBR, 2005. 

 

SAVIANI, D. Sobre a concepção de politecnia. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo 

Cruz, 1989. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÂO DO ESTADO DA BAHIA/COORDENAÇÃO DE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO. Projeto político Pedagógico da Educação do Campo 

para o Estado da Bahia. 

SELLTIZ, C. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder, 1967. 

SILVA, A.F.G. A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das 

falas significativas às práticas contextualizadas. Tese (Doutorado em Educação 

e Currículo). PUC, São Paulo, 2004. 

 

SILVA, L. H. da. As experiências de formação de jovens do campo: alternância ou 

alternâncias? Curitiba, PR: CRV, 2012. 118p. edição atualizada. 

SOUZA, I.P.F. A Gestão da Educação Contextualizada no Semiárido: indagações 

de um processo. [Tese de Mestrado]. Salvador: UFBA, 2010. 



218 

 

TEIXEIRA, E. S. BERNARTT, M. de L. TRINDADE, G. A. Estudos sobre Pedagogia 

da Alternância no Brasil: revisão de literatura e perspectivas para a pesquisa. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 227-242, mai./ago. 2008. 

THIOLLENT, M. Anotações críticas sobre difusão de tecnologia e ideologia da 

modernização. Caderno de Difusão de Tecnologia, Brasília, v.1, n.1, p.43-51, jan.-

abr. 1993. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

136p. 

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. 6ed. São Paulo: Cortez, 1994. 

TRANZILO, P. R. Contribuições teóricas para formação de professores do 

campo. Dissertação de Mestrado. UFBA, Salvador/BA, 2008. 

 

UNEFAB. União das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil. Educação do Campo. 

Revista da Formação por Alternância, Brasília, n.11, 2011. 

 

UNEFAB. União das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil. Histórico das Escolas 

Família Agrícola. 2005. Disponível em: <http://unefab.org.br/home/historico.htm>. 

Acesso em: 20 dezembro de 2017.  

 

ZEICHNER, K. El maestro como profesional reflexivo. Cuadernos de pedagogía, v. 

220, p. 44-49. 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


