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 EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A educação do campo do povo agricultor. 
Precisa de uma enxada de um lápis e de um trator. 

Precisa educador pra trocar conhecimento, 
o maior ensinamento é a vida e seu valor. 

 
Dessa história nós somos os sujeitos. 

Lutamos pela vida pelo que é de direito. 
As nossas marcas se espalham pelo chão, 

a nossa escola ela vem do coração.  
 

Se a humanidade produziu tanto saber. 
O rádio a ciência e a cartilha do ABC. 

Mas falta empreender a solidariedade. Soletrar essa verdade está 
faltando acontecer”  

(GILVAN DOS SANTOS).  
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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou compreender qual a importância da educação do campo 

para a comunidade do Córrego Seco no Município de São Mateus – ES.  Com 

enfoque para a Escola Comunitária Rural Municipal. A pesquisa busca relatar os 

elementos sobre a trajetória da Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância 

no Brasil, fizemos um resgate histórico da sua trajetória pelo país, com o intuito de 

resgate fizemos uma breve investigação na trajetória da Educação do Campo no 

município de São Mateus – ES, pudemos relatar também a investigação feita na 

escola ECORM na comunidade do Córrego Seco, que trabalha no regime de 

alternância, foi uma pesquisa satisfatória. Contudo, este trabalho conta com a 

contribuição de alguns autores, como Kolling (1999, 2009...), Camilo (2008), Caldart 

(2012), Rodrigues (2009), Fernandes (2004), como embasamento teórico e reflexivo 

da temática a ser abordada. Todavia, em busca de informações na comunidade foi 

realizada uma pesquisa com os/as pais de alunos e ex-alunos da ECORM buscando 

compreender a importância da Educação do Campo na comunidade do Córrego 

Seco. Mediante as entrevistas e observações que por mim realizadas, este estudo 

permitiu um olhar mais nítido da importância da Pedagogia da Alternância para 

aqueles que desejam permanecer no campo, é de grande valia para formação de 

um cidadão pensante e crítico. A Educação do Campo na Comunidade do Córrego 

Seco assume-se como o elemento pedagógico de grande importância dentro da 

proposta de formação política na comunidade, entretanto, ao olhar de alguns pais 

deixa a desejar em alguns pontos. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo, Identidade, Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo comprender cuál es la importancia de la 

educación rural para la comunidad Dry Stream en la ciudad de São Mateus - ES. 

Centrándose en la Escuela Municipal Rural Comunitaria. La investigación busca 

reportar los elementos en el camino de la Educación de Campo y la Pedagogía de la 

Alternancia en Brasil, realizamos un rescate histórico de su trayectoria por el país, 

con la intención de rescatarlo hicimos una breve investigación sobre el camino de la 

Educación de Campo en la ciudad de São Mateus - ES, también podríamos informar 

que la investigación realizada en la escuela ECORM en la comunidad de Córrego 

Seco, que trabaja en el régimen de alternancia, fue una investigación satisfactoria. 

Sin embargo, este trabajo tiene la contribución de algunos autores, como Kolling 

(1999, 2009 ...), Camilo (2008), Caldart (2012), Rodrigues (2009), Fernandes (2004), 

como una base teórica y reflexiva del tema. Para ser abordado Sin embargo, en 

busca de información en la comunidad, se realizó una encuesta con padres de 

alumnos y ex alumnos de ECORM que buscaban comprender la importancia de la 

educación rural en la comunidad de Córrego Seco. A través de las entrevistas y 

observaciones que realicé, este estudio permitió una visión más clara de la 

importancia de la Pedagogía de la Alternancia para aquellos que desean 

permanecer en el campo, es de gran valor para la formación de un ciudadano crítico 

y pensante. La educación rural en la comunidad de Córrego Seco se asume como el 

elemento pedagógico de gran importancia dentro de la propuesta de formación 

política en la comunidad. 

 

Palabras clave: Educación rural, Identidad, Cultura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso busca refletir acerca da temática da 

Educação do Campo com enfoque em aspectos históricos da sua construção, bem 

como de sua importância e implementação em uma Escola Comunitária no/do 

Campo, no município de São Mateus, Espírito Santo. 

 

Ao se falar em Educação do Campo podemos compreender os reflexos dos 

aspectos culturais, sociais, políticos sua relação com as lutas sociais, em particular 

com a luta pela terra na terra e de todos os sujeitos do campo. A Educação do 

Campo emerge dos anseios da própria população do campo, em oposição ao 

modelo de educação rural que vinha sendo praticado no Brasil historicamente e 

também como conquista de muitas lutas. Dessa forma, a Educação do Campo tem 

um forte vínculo com à luta dos movimentos populares do campo, movimento de 

luta. Assim afirma Arroyo (2004, p. 73):  

O movimento social no campo representa uma nova consciência do 
direito a terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento, à 
cultura, a saúde e à educação. O conjunto de lutas e ações que os 
homens e mulheres do campo realizaram, os riscos que assumem, 
mostra quanto reconhecem sujeitos de direitos. 

 

Os movimentos populares lutam por direitos que nos são negados, se expõem, para 

que a população tenha de fato seus direitos reconhecidos e garantidos. E na 

educação não é diferente, ao analisarmos este tema, podemos ver com clareza e 

evidências que a Educação do Campo tem uma dívida histórica com a população 

camponesa.  

No entanto, as lutas sociais foram e são a saída encontrada pelos camponeses e 

camponesas como forma de reivindicar e de reverter os fatos, como estratégia de 

superação do sentimento de descaso que a comunidade campesina vem 

enfrentando há anos. Porém a questão Educação do Campo, no que é compromisso 

das autoridades dominantes, o descaso é visível, uma vez que a política pública da 

Educação no Campo tem sido desconsiderada quando nossas crianças são levadas 
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para a escola da cidade, retirando-as do espaço-tempo do campo, o que 

compromete sua identidade cultural.  

Todavia, se alargarmos nossos olhares para educação do campo como política 

pública que garanta à população camponesa os mesmos direitos educacionais 

garantidos à população urbana, deixaremos de enxergar a educação do campo 

como apenas modalidade de ensino, pois a Educação do Campo deve abranger a 

produção, a cultura, os costumes, os valores, os sentimentos, o modo de vida dos 

povos do campo. 

Podemos afirmar que nossos representantes, com a visão urbanocêntrica da 

educação e de sociedade, não dão a devida atenção em termos de investimentos de 

uma política pública de fortalecimento do campo, bem como de Educação do 

Campo, adequada com a cultura e a identidade do povo camponês. Podemos dizer 

que esteve e está presente em nosso sistema educacional uma educação 

“urbanizada” em que a cultura urbana era/é introduzida nas práticas educacionais 

camponesas sem qualquer respeito para com essa parcela da população. 

Destaca-se, ser de grande importância estudar as leis que regulamentam a 

educação do campo, pois essas introduzem no contexto escolar camponês práticas 

educacionais condizentes com a realidade, a cultura e a identidade do povo do 

campo, possibilitando um resgate cultural da população camponesa, como também 

permite que essa população permaneça em seu espaço, em seu território, sem ter 

que se deslocar para os centros urbanos na busca de melhores condições de vida.  

Pela falta dessas politicas, tornou-se mais difícil às pessoas se interessarem pelo 

campo. Por sua visão histórica de abandono, muitos que não tiveram a oportunidade 

de conhecer a vida no campo julgam os camponeses como ultrapassados, 

atrasados, um povo esquecido pela sociedade, melhor dizendo, pela tecnologia 

somos tido como atrasados, “xucros”. Porém, nós que vivemos no campo sabemos 

que não é bem assim. Temos a triste situação de algumas pessoas que nasceram e 

cresceram no campo, e quando chegaram à juventude não quiseram mais saber do 

campo (roça). Percebemos a urgência da necessidade de atenção por parte dos 

gestores públicos, para com a população do campo, e nós que estamos no campo, 

como camponeses ou educadores em escolas do campo devemos ajudá-las a não 

perder o sentimento de pertença, a não perderem sua identidade. 
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Cada dia que passa, as coisas vão se modernizando, crianças que antigamente 

brincavam com sabugo de milho hoje em dia querem brincar com celular, tablets, 

entre outros. Antigamente tínhamos que andar, digo caminhar para ter acesso a um 

colégio, e o mais perto ficava a cinco quilômetros. Hoje em dia, passa ônibus, Van, 

Kombi, todos os meios de transporte para transportar nossas crianças, as pegam 

nos pontos de suas residências, nas portas de nossas casas e as deixam nos 

colégios.  

As escolas, antigamente no campo, grande maioria eram casas abandonadas, ou 

cômodos cedidos por uma comunidade. A educação oferecida ia apenas até a 

quarta série (equivalente ao ensino fundamental). Quando chegávamos no fim da 

quarta série, os pais tinham que brigar por uma vaga em uma Escola Família 

Agrícola mais próxima, que ficava a 22 quilômetros (município de Boa Esperança), 

ou ir de ônibus para estudar em uma escola convencional a 25 quilômetros (no 

município de Nova Venécia). 

E no caso da educação convencional, fazia todo o esforço para ter uma educação 

de cidade, uma educação voltada para o meio urbano, uma educação onde quem 

era do interior tinha vergonha de falar que era do interior, pois era taxado como “da 

roça”. Tínhamos que nos sujeitar a uma educação que reprimia. Eu mesma já passei 

por isso, (quando cursei minha 5° série até me formar no ensino médio no 3° ano), 

não podia falar na sala de aula que eu morava no interior que era motivo de chacota 

para meus colegas.  

Hoje, depois de anos de lutas, depois de muitas batalhas, nós da Comunidade do 

Córrego Seco conseguimos um colégio comunitário a Escola Comunitária Rural 

Municipal – ECORM, que representa uma vitória da comunidade. Quem participou 

da luta, sabe que não foi fácil ter um colégio voltado pra nossa realidade. Uma 

educação onde estejam prevista as adequações necessárias às peculiaridades da 

vida no campo (da nossa região), mantendo os conteúdos curriculares e 

metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos educandos, com 

uma organização escolar própria. Muitos pais, tendo em vista que esta é uma 

maneira de ajudar sua criança a está inserida no meio rural, apoiam e lutam para 

melhorias no colégio ECORM da comunidade do Córrego Seco.  
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Diante disso, minha problemática de pesquisa procura analisar e conscientizar a 

comunidade sobre a importância da Educação do Campo. Dessa maneira, a 

presente pesquisa pretende contribuir na sensibilização da comunidade do Córrego 

Seco acerca da importância da Educação do Campo na/para a comunidade. Com 

este trabalho acredito que se possa fazer um levantamento dos benefícios da 

experiência da alternância na comunidade do Córrego Seco.  

Quando o adolescente se encanta com uma grande empresa ou até mesmo com 

uma pequena loja no comércio, que lhe oferece emprego com um salário mínimo na 

carteira, este em muitos casos se sujeita a humilhações, estando o sujeito 

subordinado. Sendo que, se estivesse no interior, com acesso a terra, juntamente 

com sua família estaria trabalhando para si e no aconchego da família.  

Ao trabalhar de empregado urbano, está sujeito a hierarquias e obediência as 

pessoas que se acham superiores. Na maioria das vezes, a sujeição a subordinação 

acontece por falta de conhecimento, por uma formação que não valorizou a 

identidade camponesa, com isto o sujeito acha que é vergonhoso trabalhar na roça, 

na lavoura ou até mesmo morar no interior, se acham inferior a pessoas que moram 

na zona urbana. 

Estabelecemos como objetivo geral: Compreender a importância da Educação do 

campo na Comunidade do Córrego Seco. E, decorrente deste, nos propomos ainda: 

a) Investigar sobre a Educação do Campo no Brasil; b) Resgatar o processo de 

construção da Educação do Campo no Município de São Mateus; c) Identificar a 

importância da Educação do Campo e a experiência da ECORM na comunidade do 

Córrego Seco dialogando com os sujeitos da comunidade, fortalecendo a identidade 

com essa proposta educativa. 

Para desenvolver uma pesquisa científica, principalmente na área de humanas, é 

necessário que o(a) pesquisador(a) se informe do local da pesquisa, que faça uma 

sondagem de forma a observar o cenário. Outro instrumento importante é a visita a 

registros históricos e documentos públicos. Este trabalho trata-se especificamente 

da pesquisa bibliográfica e de campo (exploratória).  

Esta pesquisa foi realizada na Comunidade do Córrego Seco, a exploração de 

informações foi feita em grupo focal de algumas famílias da comunidade que tem 
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filhos que estudam no colégio e, adotamos para sua realização a entrevista 

semiestruturada.   

A partir dos dados coletados procuramos analisar e refletir a importância da 

Educação do Campo para a comunidade do Córrego Seco. Pesquisa bibliográfica se 

desenvolveu através da precisão por informações e assim foi feita a coleta de 

material, baseando em autores que colaboram para o aprimoramento da pesquisa.  

Segundo Gil (2010, p. 29): 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 

publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações 

e anais de eventos científicos. Toda via, em virtude de disseminação 

de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a 

incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, 

bem como o material disponibilizado pela internet.  

Já para Brandão uma pesquisa com a participação dos afetados diretamente tende-
se a ser uma pesquisa mais rica de conteúdos, onde se compreenderá a realidade 
dos envolvidos. Segundo Brandão: 

 

A pesquisa participante tem seu contexto de utilização relacionado às 

necessidades de populações que compreendem operários, 

camponeses, agricultores e índios – as classes mais carentes nas 

estruturas sociais contemporâneas - levando em conta suas 

aspirações e potencialidades de conhecer e agir (Brandão, 1998). 

 

 

Segundo Gil (2010) uma pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar ao 

pesquisador maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

compreensível ou a construir hipóteses. Pois interessa considerar os mais variados 

aspectos referentes ao fato ou fenômeno estudado.  

Assim essa pesquisa foi desenvolvida por meios de fontes primárias em que buscou-

se conceituar a Importância da Educação do Campo na Comunidade do Córrego 

Seco apontando metodologias teóricas, aos quais buscam contribuir com a formação 

de indivíduos críticos, pensantes e atuantes na sua realidade. 
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Para alcançar os propósitos aqui estabelecidos, organizamos o resultado do trabalho 

da seguinte forma:  

No Capítulo I: “Elementos sobre a Educação do Campo no Brasil”, fizemos um 

resgate histórico da sua construção, pois, a comunidade é parte de movimento maior 

de luta pela educação do campo;  

No Capítulo II: “Educação do Campo no Município de São Mateus: uma caminhada 

de formação, resistência e transformação social” realizamos uma breve pesquisa 

sobre a trajetória da Educação do Campo no Município de São Mateus, sua 

resistência e conquista pelo Município, relatando as experiências com as EFAs.   

No Capítulo III: “A escola, como espaço de investigação: breve histórico da 

instituição e dados atuais da ECORM” tratamos de investigar a instituição em foco e 

de trazer para este trabalho os relatos, as entrevistas realizadas na comunidade com 

os pais de alunos que frequentam o colégio e pais de alunos que já terminaram os 

estudos. 

 

Após os capítulos, seguem as considerações finais, referências e apêndice. 

 

 

 

CAPÍTULO I: ELEMENTOS DA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DA 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NO BRASIL 

 

Quando falamos em Educação do Campo não podemos deixar de fazer uma 

reflexão sobre a Educação Rural que nos foi apresentada anos atrás, uma 

concepção de educação desleixada no período do século XX, com intenção apenas 

de calar e despolitizar a classe camponesa. “Seria cômico se não fosse trágico”, o 

Brasil sendo um país originalmente agrário e, certa forma sendo deixado de lado 

quanto a necessidade de criação de políticas públicas que pudessem respaldar a 

Educação do Campo, uma vez que beneficiaria o País. Sabemos que o poder esta 

nas mãos do capitalismo (elite) e se encontra nas mãos de poucos, esses que não 
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tem interesse em valorizar a classe camponesa, o pobre, a classe trabalhadora. O 

que justifica os desafios encontrados e vivenciados pelos que dependem do Estado, 

uma vez que: 

As políticas públicas são as ações empreendidas pelo Estado para 
efetivar as prescrições constitucionais sobre a necessidade da 
sociedade em âmbito federal, estadual e municipal. São políticas de 
economia, educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, 
trabalho etc. [...] (AHLERT, 2003, p. 130).  

 

Entende-se que com uma política de Educação voltada para o Campo, tende-se a 

realizar uma educação voltada aos interesses da população do campo, contribuindo 

para que esses permaneçam no campo com dignidade.  

Um exemplo de experiência de Educação do Campo no Campo, que propõe uma 

formação que visa contemplar o trabalho para o desenvolvimento sustentável, no 

fortalecimento da dignidade camponesa é a Pedagogia da Alternância, por sua 

metodologia e por seus instrumentos pedagógicos.   

A elite do nosso País entende que para um camponês exercer suas práticas de 

cultivos não há necessidade de preparação, de formação, nem mesmo de ser 

alfabetizado. E, a Pedagogia da Alternância contribui para levar dinâmica ao ensino 

e na interação entre os educandos e educadores, e destes com o meio socio-

comunitário, o que facilita a aprendizagem e o envolvimento. Tudo isso é constatado 

e articulado pelo Plano de Formação, que tem um grande significado para os 

educandos/as e seus familiares, porque liga Escola e Comunidade, valoriza e 

fortalece a cultura camponesa.  

Ao refletir sobre o tema Educação no Campo, pensamos em identidade, cultura. 

Cultura esta que deve ser resgatada, pois, a mesma está se perdendo por encontrar 

dificuldades em se manter no processo de ensino aprendizagem. Fernandes e 

Molina (2005) defendem o campo como espaço de particularidades e matrizes 

culturais. Esse campo é repleto de possibilidades políticas, formação crítica, 

resistência, mística, identidades, histórias e produção das condições de existência 

social. Cabe, portanto, à educação do campo o papel de acabar com o que se 

imagina ser um espaço subordinado à cidade. Estimular reflexões que acumulem 

forças e produção de saberes, no sentido de contribuir para a superação e 
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desconstrução desse imaginário é tarefa da Educação do Campo. Ações na 

superação da visão tradicional do imaginário social do jeca-tatu e do campo como 

espaço atrasado, sem qualidade de vida, pouco desenvolvido.  

Infelizmente ainda existe adolescente/jovem que tem vergonha de dizer que mora no 

campo. Claudia Souza Passador, doutora em educação pela Universidade de São 

Paulo (USP), e autora do livro A Educação Rural no Brasil, diz que: 

A maioria das escolas estigmatizam o agricultor. As crianças são 
levadas a pensar que trabalhar na roça é para quem não tem estudo. 
Um erro. O conhecimento é útil em todas as áreas. O Brasil, 
especialmente, precisa de pessoas bem formadas para esse setor, 
porque 80% dos municípios tem uma economia rural (PASSADOR, 
2006, p. 199). 

 

Infelizmente a autora tem razão, as pessoas que não vivem no campo têm o 

camponês apenas como o plantador, o produtor de alimento, que só precisa saber 

de plantar, não tem necessidade de mais conhecimento. No contexto que nos 

encontramos, se faz necessário para algumas pessoas algumas perguntas para 

poderem entender algumas situações e poderem se localizar no tempo/espaço: 

Quem são as pessoas que vivem neste lugar denominado campo? São 

empreendedores? São grandes proprietários? São pequenos agricultores? São 

meeiros? São grandes produtores? São quilombolas? São ribeirinhos? São 

nômades? São caipiras? São camponeses? Quem são as pessoas que vivem no 

campo hoje em dia? 

No conjunto de sujeitos que residem e sobrevivem do/no campo encontra-se o 

camponês, que necessita ser reconhecido e respeitado na sua diversidade e jamais 

ser comparado. Não podendo ser comparado a personagens de revistas de 

quadrinhos ou por figuras folclóricas de nossa literatura. 

Maioria da população já teve acesso a revista de quadrinhos de Maurício de Souza, 

uma revista que não valoriza o camponês, pois com a leitura da revista as pessoas 

tendem a olhar para o camponês com um olhar de desdenho, pois, as pessoas 

tomam essas histórias como base. É inaceitável sermos comparados com um 

personagem que passa o dia todo com um galinho de mato na boca, com sotaque 

caipira que passa horas tirando um cochilo em baixo de uma árvore hora em uma 

rede, sabemos que a realidade é outra, completamente diferente, nossas 
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características vão além de preguiça e alguns sotaques caipiras. Como podemos ver 

pela figura do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, criam um estereótipo do camponês, 

para os adultos e por Maurício de Souza, utilizando o Chico Bento atinge o público 

infantil. Os Camponeses são feitos de lutas e garras, não tem como romantizar ou 

estereotipar a vida camponesa conhecendo sua realidade. 

A Educação isoladamente não resolve os problemas do campo e da sociedade, mas 

é um dos principais caminhos, quando se fala de incluir o cidadão na sociedade, 

apontada como prioridade no intuito de fazer a diferença na população camponesa, 

no fortalecimento das comunidades.  

Diante das lutas e conquistas, alguns estigmas foram superados. Destacamos o 

caso da Comunidade aqui pesquisada (onde moro). Foi-se o tempo em que o termo 

“rural” representava o antigo, o rústico, o ultrapassado, o rude. Não se pensa mais 

no camponês como subnutrido, pobre, ignorante, sem estudos, camponês não 

precisa de conforto pois só vai cultivar, só plantar. Hoje, pelo processo de formação, 

tem-se um outro olhar para o camponês, uma nova realidade, um olhar focado em 

qualidade de vida; a comunidade camponesa busca a modernização do meio rural, 

as populações camponesas almejam melhores condições de valores, 

compreendem-se como cidadãos de deveres e, também, de direitos.  

Com a aprovação da Constituição de 1988, conhecida também como “constituição 

cidadã”, o camponês passa a ter direitos reconhecidos. Quando as pessoas passam 

a entender a importância e compreendem esses direitos, isso fortalece a Educação 

do Campo, possibilitando uma educação contextualizada e com o afloramento de 

conteúdos importantes as demandas históricas das condições de trabalho e dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, na agricultura familiar, no uso e preparo do 

solo, dentre outras, mostrando assim a força, a importância e a dinâmica das 

escolas do campo. 

 

1.1 EDUCAÇÃO DO CAMPO E SUA RELAÇÃO COM A PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA 
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A Educação do Campo vem favorecendo um povo que ficou por tempos no 

esquecimento, um povo que não tinha nem um olhar de pena, um povo que tinha 

que se conformar com o pouco, muitas vezes com o nada. Porém o povo não ficou 

de boca fechada, os movimentos sociais lutaram e lutam por uma educação que 

está pautada na construção de uma educação voltada para as necessidades do 

campo a partir das demandas da sociedade: do movimento por uma Educação do 

Campo:  

O propósito é conceber uma educação básica do campo, voltada ao 
interesse e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos 
que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças 
históricas e culturais para que vivam com dignidade e para que, 
organizados, resistam contra a exploração e a expropriação, ou seja, 
este do campo tem o sentido do pluralismo das ideias e das 
concepções pedagógicas: diz respeito à identidade dos grupos 
formadores da sociedade brasileira (conforme os artigos 206 e 216 
da nossa Constituição) (KOLLING; NERY; CASTAGNA, 1999. 

 

Com o passar do tempo é notório que nossos governantes querem que aceitemos, 

uma educação que na verdade beneficia os donos do capital, uma educação onde 

se ensina o que acham que deve ser ensinados, uma educação bancária1  em que 

os capitalistas pensam apenas em seus próprios interesses, para formação de 

massa de trabalho.  

A Alternância como estratégia e alternativa de formação no meio rural é uma 

Pedagogia fortemente presente em todos os Continentes na formação profissional 

no meio rural. Ela surgiu em 1935 no Sul da França como alternativa educativa de 

jovens agricultores. Mais tarde, ao final dos anos 40, o educador André Duffaure 

começou a denominar em suas publicações e nos meios acadêmicos a maneira de 

articular os períodos, os saberes, as lógicas de cada meio vivido de “Pedagogia da 

Alternância”.  

A sistemática da formação em alternância consistia em reunir jovens agricultores em 

locais adquiridos ou construídos pela comunidade local, normalmente constituído de 

famílias de agricultores que formavam uma associação para esse fim. 

                                                           
1 Educação bancaria – em que o professor é o único detentor do saber, enquanto o 
professor transmite o saber o aluno deve permanecer sentado e calado numa reprodução 
mecânica e arbitraria de conteúdos.  
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No Brasil, as escolas, casas, Centros de Formação ou Escolas Famílias Agrícolas, 

que praticam a Pedagogia da Alternância são tratadas dentro da literatura 

especializada como uma das pedagogias do trabalho, porque funciona como uma 

pedagogia preocupada com a relação entre a vida, a prática e a escola, numa 

relação de integração permanente entre a teoria e a prática.  

Eis, portanto, a questão central da Alternância que alguns teóricos como Freinet, 

Cousinet, Derosches preconizavam como o maior desafio de escola moderna, 

integrar a escola à realidade vivida, Cousinet (1966). Realizar aprendizagem pelo 

cruzamento de saberes práticos e teóricos (DEROSCHES, 1972) pedagogia 

experiencial (PINEAU, 1992).  

A modalidade de formação em Alternância amadureceu, expandiu-se, ultrapassou 

fronteira, diversificou-se. Tornou-se uma modalidade de formação plena e um campo 

próprio. Atualmente as práticas pedagógicas em Alternância de inspiração francesa 

estão presentes em 45 países, inclusive no Brasil. 

Reconhecida mundialmente como uma pedagogia da formação profissional, a 

Pedagogia da Alternância vem sendo aplicada em todos os níveis de escolaridade 

principalmente na Europa. Não se caracteriza como uma pedagogia dos manuais, 

não é um produto de exportação de um País ou de um modelo cultural para o outro, 

não tem um fundador. Por isso há inúmeras experiências educativas que se 

desenvolvem em diferentes países que se inspiram em alguns princípios 

organizacionais, didáticos e pedagógicos de outras práticas já existentes o que torna 

a alternância uma modalidade educativa alternativa em movimento permanente de 

construção e reconstrução.  

A Pedagogia da Alternância no contexto brasileiro pode ser situada como uma 

pedagogia jovem e em pleno crescimento. Fundada em 1968 por padres jesuítas 

vindos da Itália, que percebiam os desafios que a população capixaba vivia naquele 

momento, em parceria com as comunidades locais, lideres religiosos, organização 

de agricultores, parceria com instituições italianas, etc. Criaram as primeiras escolas 

no meio rural, a 14 quilômetros do centro da cidade de Anchieta, no sul do Estado 

do Espírito Santo.  
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Destacamos que o primeiro Centro Familiar de Formação em Alternância (CEFFA) 

foi chamado de Escola Família Agrícola (EFA) de Olivânia. A primeira escola em 

Alternância da América Latina. A primeira EFA foi criada no seio do Movimento de 

Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), daí por diante os Centros 

Familiares de Formação em Alternância foram se expandindo no interior do Espírito 

Santo. Pelo interior do Brasil os Centros Familiares de Formação em Alternância se 

expandiram guardando algumas semelhanças com o modelo capixaba e hoje 

formam um movimento federativo de escolas rurais agrupadas em várias regionais. 

Atualmente, articuladas em torno da União Nacional das Escolas Família Agrícola do 

Brasil (UNEFAB) e da Associação das Casas Familiares Rurais (ARCAFAR), o 

ensino em Alternância no Brasil constitui um campo de práticas pedagógicas 

alternativas comprometidas com a formação integral dos jovens e indiretamente de 

famílias de agricultores preocupados com o desenvolvimento local. 

Segundo a União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil (UNEFAB) a 

expansão mais expressiva das instituições em Alternância rural deu-se nos últimos 

20 anos, especialmente ao longo da década de 90. Hoje o Brasil conta com 225 

escolas em funcionamento, ultrapassando a Espanha, Argélia, Itália e Portugal, 

países que iniciaram antes do Brasil, no começo dos anos 60, experiências 

semelhantes de formação em Alternância. O Brasil assegura hoje um lugar de 

destaque a nível mundial. Ao lado da França, ele ocupa o segundo lugar entre as 45 

nações que adotam o modelo de Alternância de inspiração francesa.  

Hoje os Centros Familiares de Formação em Alternância estão presentes em 22 dos 

26 Estados da federação. Várias secretarias estaduais e municipais de educação, 

turismo, de agricultura, cooperativas, sindicatos, igrejas e associações 

independentes vêm manifestando seus interesses em conhecer e/ou criar escolas 

com esta modalidade de ensino. 

O Estado do Espírito Santo, berço das instituições educativas em Alternância, 

apresenta um quadro complexo. É o Estado que concentra o maior número e a 

maior diversidade de instituições pedagógicas em Alternância no meio rural. 

As práticas educacionais de um modo geral voltadas para o campo sem perder seus 

fundamentos buscam resgatar a cultura e a identidade do povo camponês, que vem 
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perdendo suas características culturais com o passar dos anos. Na Pedagogia da 

Alternância o primeiro ambiente é o familiar e a realidade onde vive. Interagindo com 

a escola, o educando compartilha os múltiplos saberes que possui com os demais 

atores, de maneira reflexiva e, finalmente, aplica o conhecimento e a prática na 

comunidade agrícola ou faz uso delas em movimentos populares. A Educação do 

campo juntamente com a Pedagogia da Alternância precisa ser uma educação 

diferenciada.  

Uma educação especifica, diferenciada, isto é alternativa. Mas sobre 
tudo deve ser educação, no sentido amplo do processo de formação 
humana, que constrói referenciais culturais e politicas para a 
intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando 
uma humanidade mais plena e feliz (KOLLING, NERY e MOLINA, 
apud e RODRIGUES 2009, p. 52). 

 

Estamos sempre na busca por uma educação, digamos diferenciada, uma educação 

que vai conservar nossos valores culturais, nossa identidade e que nos tornara 

cidadãos críticos e pensantes dentro de nossa realidade. 

 

1.2 INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

A Pedagogia da Alternância, no seu processo de formação, de desenvolvimento do 

seu Plano de Formação, utiliza-se de alguns instrumentos pedagógicos (BEGNAMI, 

2006, p. 39-41), para um respaldo desta metodologia, com alguns itens que trás 

responsabilidades escolares aos educandos conforme a síntese no quadro abaixo: 

Quadro 1: Os principais Instrumentos Pedagógicos e suas funções no processo: 

Instrumentos 

Pedagógicos 

O que é 

Plano de Estudo Pesquisa participativa que o jovem desenvolve no seu meio. 

Colocação em 

Comum 

Socialização e sistematização da pesquisa da pesquisa do 

Plano de Estudo. 

Caderno da 

Realidade 

Livro da vida do (a) jovem, local onde registra as pesquisas e 

todas as atividades ligadas aos Planos de Estudo nos ciclos das 

alternâncias. 

Visitas e viagens Uma atividade complementar ao tema do Plano de Estudo. 
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de Estudo Implica em intercambiar as experiências concretas. 

Colaborações 

Externas  

São palestras, testemunhos e cursos complementares ao tema 

pesquisado pelo P.E. Geralmente, são dados por profissionais, 

lideranças parceiras que colaboram. 

Cadernos 

Didáticos 

É uma modalidade de “livro didático” elaborado para dar o 

aprofundamento ao tema do Plano de Estudo. 

Estágios  Vivencias praticas em meios produtivos, organizações sociais, 

serviços, empresas em geral. 

Atividade de 

Retorno 

Experiências e atividades concretas na família ou comunidade, a 

partir do Plano de Estudo. 

Visita as Famílias 

e Comunidades 

Atividade realizada pelos monitores (as) para conhecer a 

realidade e acompanhar as famílias e jovens em suas atividades 

produtivas e sociais. Representa a extensão do CEFFA em seu 

meio. 

Tutoria  Acompanhamento personalizado para motivar os estudos, 

incentivar as pesquisas, o engajamento social, a integração e a 

vida de grupo, o projeto de vida profissional... 

Serões de Estudo  Espaço para debates sobre temas variados e complementares 

escolhidos junto com os (as) jovens. 

Caderno de 

Acompanhamento 

da Alternância 

Um documento que registra o que é feito na escola e no meio 

socioprofissional. É um instrumento de comunicação e avaliação ente 

escola-família e família-escola. 

Projeto profissional  O aluno vai amadurecendo ao longo dos anos o que pretende 

desenvolver no campo da produção, da transformação ou de 

serviços, bem como continuação dos estudos. No último ano ele 

sistematiza o projeto a partir de um roteiro definido pelo CEFFA 

e da orientação dada pela equipe de monitores. 

Avaliações  As avaliações são continuas e abrangem aspectos do 

conhecimento, das habilidades, convivência em grupos e 

posturas. Todos avaliam e são avaliados. 

Fonte: Begnami (2006, p. 39-41). 

 

Para melhor compreensão da Pedagogia da Alternância desenvolvida na ECORM 

Córrego Seco, podemos citar alguns instrumentos pedagógicos (em diálogo com o 

quadro acima) que são desenvolvidos no aprofundamento de cada Projeto das 

Áreas, que estão presentes no Projeto Politico Pedagógico da escola, sendo eles: 
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- Plano de Estudo (PE) 

É um método de pesquisa participativa que possibilita analisar os vários aspectos da 

realidade do estudante, promovendo uma relação autêntica entre a vida e a escola. 

O plano de estudo é um canal de entrada da cultura popular para a escola e o 

responsável de levar para a vida cotidiana as reflexões, as questões e as 

conclusões. 

 

- Esquematizando o Plano de Estudo 

 

a. Preparação da conversa; b. Conversa com os educandos (motivação); c. 

Elaboração do Plano de Estudo pelos educandos; (tematização, enfoque, 

abrangência, roteiro de observação, acompanhamento e entrevista); d. Organização 

do Plano de Estudo com os educandos ou pelos educadores ( observando as etapas 

do método- fato concreto, análise, comparação e generalização); e. Entrega do 

Plano de Estudo aos educandos; f. Execução do Plano de Estudo pelos educandos, 

de acordo com a programação; g. Preparação da verificação, colaboração em 

comum-ilustração; h. Verificação (apreciação); i. Colocação em comum; j. 

Elaboração e sistematização da síntese (ponto de aprofundamento e novas 

hipóteses) 

 

- Folha de Observação (FO) ou Folha de Pesquisa (FP) 

 

A folha de observação ou ficha de pesquisa é um questionário organizado pelos 

educandos e educadores com o objetivo de ampliar a investigação a cerca de um 

tema que não foi abordado da forma suficiente no Plano de Estudo através do não 

aprofundamento de conteúdos mais complexos, bem como dos conteúdos 

transversais. 

 

- Visita e Viagem de Estudo 

A visita de estudo tem como função observar, conhecer e comparar uma realidade 

diferente da escola e de seu meio sócio profissional e/ou dar ênfase a uma realidade 

vivenciada pelo educando, que diz respeito ao tema em estudo. Já a viagem de 
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estudo tem a mesma função, porem aprofunda os Temas Geradores abordados 

durante o ano letivo. 

Na visita e viagem de estudo o educando observa, se informa, questiona e amplia 

um assunto.  

Elas são motivadas sempre pelos Planos de Estudos e planejadas pelos educandos 

e educadores acompanhantes da turma. 

- Intervenção e Palestras 

A intervenção é uma atividade muito valorizada pela escola, pois garante o contato 

do educando com as experiências de pessoas que vivenciam situações ligadas ao 

Tema Gerador. Ela é realizada em forma de conversa, depoimentos e palestras. 

- Experiências  

A experiência é o ato de experimentar, observar, testar e adquirir habilidades, pois, a 

teoria e a pratica caminham juntas. Por isso, os educandos realizam a experiência 

na sede da escola e no local onde realiza estadia. 

No local onde o estudante realiza a estadia, ele é o protagonista desta atividade, 

pois ele planeja, executa, acompanha, busca soluções, compara, avalia e relata em 

parceria com sua família ou com quem acompanha sua estadia. 

Na sede da escola o planejamento é realizado pelo educador e educando e as 

atividades de execução, observação e acompanhamento são realizadas no coletivo 

dos educandos. 

- Atividade de Retorno 

O retorno acontece de forma espontânea, a curto, médio ou longo prazo. Porém, 

com a finalidade de proporcionar aos estudantes condições de comprometimento 

cada vez maior com o seu meio e ao mesmo tempo reconhecimento deste e de sua 

autovalorização. 

O Plano de Curso realiza atividades de retorno planejadas, sistematizando 

conhecimentos resultantes de uma reflexão feita através do aprofundamento dos 

conhecimentos vivenciais. 
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São finalidades da Atividade de Retorno: 

 Contribuição na complementação do ciclo da Pedagogia da Alternância; 

 Motivação da família e comunidade; 

 Desenvolvimento do compromisso, responsabilidade, expressão e 

autoestima; 

 Possibilidade de o educando encontrar possíveis alternativas para as 

dificuldades do meio em que vive. 

 

- Caderno da Realidade (CR) 

 

O Caderno da Realidade acumula o registro de conhecimentos sobre a realidade 

mais próxima da vivência do educando. Nasceu da necessidade de sistematizar a 

pesquisa; nele o educando registra todas as suas reflexões e estudos aprofundados 

através dos instrumentos pedagógicos. É o elemento que permite a sistematização 

racional da reflexão e ação provocadas pelo Plano de Estudo, “lugar” onde ficam 

ordenadas as informações, experiências realizadas na sessão e estadia. 

Em nível pedagógico o Caderno da Realidade representa: 

 

 Tomada de consciência e uma particular percepção da vida cotidiana do 

educando. 

 Desenvolvimento da formação geral, porque retrata a historia da família, da 

terra que trabalha, da comunidade e de outros aspectos que compõem a vida 

familiar. 

 O compromisso com a transformação da realidade vivida pelo educando, 

através do processo de tomada de consciência e análise sistematizada dessa 

realidade. 

 Um elemento de orientação profissional porque as reflexões que são 

registradas são frutos do trabalho discente, da vida profissional e social da 

família. 

Todos os Conteúdos Vivenciais são registrados no Caderno da Realidade. Nele 

pode-se acompanhar a evolução do educando nos ciclos de formação. 
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- Atividades Práticas 

Esse momento é de fundamental importância para os educandos, pois estimula o 

trabalho coletivo, promove a criatividade, desenvolve habilidade prática e novas 

técnicas, desperta para o sentimento de pertença pelo meio rural, ajuda a vencer os 

tabus quanto à divisão social do trabalho e de gênero e exercitar o gerenciamento. 

As atividades práticas realizadas na sede da Escola são distribuídas conforme os 

setores de atividades. Tendo como abrangência as áreas de produção agropecuária, 

de esporte, de lazer, pátio, instalações, pensionato e construções em geral. São 

planejadas e executadas pelos educandos, sob a orientação e acompanhamento 

dos educadores, tendo em vista o processo da auto-organização. 

Para a realização dessas atividades é feito o planejamento semanal, observando 

alguns critérios como: rodízio dos grupos de trabalho, faixa etária dos estudantes, 

gênero e condições físicas dos estudantes e da estrutura. 

O caráter dessas atividades é inteiramente pedagógico, estimulando os estudantes a 

buscar a vocação profissional e a profissionalização. 

A Escola permite aos alunos um amplo desenvolvimento do trabalho em equipe, 

exercitando a vida social, pois o papel da escola não é apenas formar, mas suscitar 

os interesses dos mesmos, organizando-os, ampliando-os, formulando-os, fazendo 

deles interesses sociais; transformando os interesses individuais, as emoções dos 

estudantes em fatos sociais, alicerçando-os com base no coletivo escolar. 

Diante disso, é imprescindível despertar no educando a atividade, a iniciativa 

coletiva, a responsabilidade e o seu protagonismo, organizando o ambiente 

educativo e a vida de grupo de maneira que permita aos educandos autodisciplinar-

se, recriando valores importantes para a vida. 

A vida de grupo estimula aos discentes hábitos de auto-organização, a coragem e a 

perseverança como meio de superação do medo. Diante disso percebe-se que no 

sistema educativo da Pedagogia da Alternância existem vários espaços e meios 

para desenvolver a auto-organização, como por exemplo: realização das tarefas e 

atividades práticas, organização do esporte, lazer e atividades culturais, organização 
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das refeições, representação de turma, e participação na gestão da escola por meio 

da atuação nas reuniões da associação das famílias, na composição das comissões 

de serviço (Pedagógica, Manutenção e Agropecuária). 

É através da Associação de Estudantes que os mesmos organizam a vida escolar, 

tendo como ponto forte desta organização e sistematização as normas da Vida em 

Grupo. É neste espaço de gestão participativa que os estudantes desenvolvem as 

habilidades de coordenar e ser coordenado, auxiliando a escola no cumprimento de 

uma de suas finalidades: A Formação Integral. 

 

1.3 EDUCAÇÃO DO CAMPO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

Não podemos deixar passar como despercebido quando o assunto é identidade 

camponesa, que vem sendo cada vez mais banalizada. Não podemos nos calar, 

visto que percebemos que as escolas voltadas para o ensino no campo têm como 

um dos objetivos instruir/formar o adolescente/jovem camponês para a vivência na 

sociedade atual, que enxerga no campo como espaço social de respeito e de 

cultura. E não como o reflexo do atraso. Sendo assim Camilo (2008, p. 21) nos diz: 

[...] Muitas vezes o camponês recusa-se a assumir sua identidade, 
pois, ao longo de sua história, foi considerado como “rude” e inferior. 
O próprio campo é visto como um espaço inferior à cidade. A 
consciência de classe passa pela consciência de identidade, que, no 
caso aqui discutido, é a da cultura camponesa [...]. 

 

Eu já passei por isso, de me sentir menosprezada, inferior, por apenas fazer parte 

de uma comunidade camponesa. No entanto, isto acontece pelo fato do jovem, 

adolescente não terem uma formação contextualizada de valorização do campo 

desde que nasci vivo no campo e quando eu estudava na cidade, no momento que 

eu citava que morava no campo era sinônimo de zombaria pelos meus colegas, era 

motivo de graça, muitas das vezes taxado como “da roça”.  

Nós dias atuais, a escola e os professores possuem um papel fundamental na 

formação cidadã dos sujeitos (estudantes) do campo. Antigamente era mais ou 

menos isso mesmo, quem morava no campo não era valorizado, e a escola não 

contestava. Pois é na escola que os seres humanos interagem e aprendem a 
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conviver em sociedade, além dos nossos ensinamentos em casa é de suma 

importância que nos instruam que ninguém é mais importante que ninguém, 

principalmente por apenas morarem em localidades diferentes. 

Entretanto, é de suma importância uma educação voltada para a realidade dos 

camponeses e para a vida no campo, para assim estabelecer um conhecimento 

entre campo e cidade e diminuir o preconceito existente entre ambas as realidades, 

que não existe cidadão menos importante que o outro e que ninguém se define pelo 

lugar onde mora, contudo Kolling (1999, p. 23) nos fala: 

[...]. A educação do campo precisa ser uma educação específica e 
diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo deve ser educação, 
no sentido amplo de processo de formação humana, que constrói 
referências culturais e políticas para intervenção das pessoas e dos 
sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais plena 
e feliz. 

 

Em concordância com Kolling (1999), batalhamos por uma educação específica e 

diferenciada que nos valorize como camponês, que valoriza nossos filhos com suas 

identidades e valores culturais, uma educação que os tornem cidadãos pensantes e 

críticos. Sempre devemos respeitar cada linguagem, cada cultura e cada história. 

Podemos observar pelo o que lutamos: lutamos pelo direito de conquistar uma 

escola do campo, com uma educação voltada para o campo, mostrar para os 

jovens/adolescente novas formas para o convívio na sociedade capitalista 

(manipuladora), visando a preservação de sua cultura e assim fortalecendo sua 

identidade. Sendo assim, segundo Fernandes, Cerioli, Caldart, (2004, p. 53), a 

educação no campo seria: 

Aquela que trabalha os interesses, a política, a cultura e a economia 
dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas 
suas diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão 
de permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e 
tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e econômico 
igualitário desta população. 

 

A educação do campo, a escola do campo vem para auxiliar na formação do 

camponês, pois nós camponeses não queremos largar nossas propriedades e 

comunidades, mudarmos nossas culturas, deixar de lado nossa identidade porque 

fomos influenciados por uma educação urbana. Lutamos por direitos iguais, por uma 
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educação de qualidade sem precisar sair do campo, para que assim possamos 

construir pensamento crítico, embasado na cultura e identidade, sem que se perca a 

essência do convívio com o campo; fator que atualmente vem acontecendo, 

resultante do processo de formação da sociedade moderna, onde o cidadão do 

campo ainda é descriminado pelo fato de não estar inserido na sociedade urbana. 

Assim, percebemos que a formação voltada para o campo é fundamental para 

manutenção de sua cultura e para a construção de sua identidade enquanto 

camponês. 

Por morar no campo, não significa que não temos nada a ensinar, e como diz Freire 

(2005) sempre temos a ensinar e a aprender. E como destaca Kolling, Cerioli, 

Caldart (2004) em Identidade e Politicas Públicas: por uma educação básica do 

campo, todos os povos, como os camponeses, os ribeirinhos, os indígenas, a todo o 

momento nos demonstram que possuem seus ricos saberes. Conhecem as marés 

do rio, que enchem e vazam; o tempo da piracema; sabem que a derrubada de 

grandes áreas de floresta torna o solo infértil; o período da coleta dos frutos na 

floresta; entendem a geografia do rio e da mata; trazem consigo a cultura de seus 

antepassados impregnada em suas cantigas, danças e lendas; em seu jeito de ser 

homem, mulher, caboclo, sujeito de saberes. Podemos ser educados onde vivemos 

(no caso, no campo), isto não nos fará menos importantes que os moradores da 

zona urbana.  

Há alguns anos atrás me lembro, que a educação do campo, (antes Escola Família 

Agrícola, EFAs) era apenas para quem tivesse uma boa condição financeira; era 

para adolescentes/jovens que tinham um recurso, cuja família arcava com as 

despesas do tempo Escola, como contribuição com a manutenção, alimentação, 

energia, entre outras. Muitos queriam estudar nestas escolas, mas nem todos 

tinham a situação financeira favorável de ter uma educação voltada para o campo. 

Hoje em dia, temos a oferta de uma Educação do Campo, mesmo que ainda seja 

um grande desafio, pois por muitas vezes temos um faz de conta.  

No processo de desenvolvimento/fortalecimento da comunidade não podemos 

deixar de citar um dos movimentos sociais que foi um grande colaborador para a 

conquista da escola ECORM da Região do Córrego Seco, Movimento dos Pequenos 

Agricultores – MPA que graças a este movimento social além de termos conquistado 
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a escola, muitos moradores aqui da comunidade do Córrego Seco hoje tem também 

suas residências. 

A Educação do Campo é um desafio constante para o governo e os movimentos 

sociais, pois traz consigo inúmeras questões, tanto nas demandas teorias como na 

prática.  

 

1.4 A EDUCAÇÃO DO CAMPO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA 

 

O Brasil, mesmo sendo um país originalmente agrário por muito tempo, sempre foi 

deixada de lado a necessidade da criação de políticas públicas que pudessem 

estruturar a Educação do Campo.  

Ainda existe uma parte da sociedade que acredita que as técnicas de cultivo não 

exigiam e nem exigem dos trabalhadores rurais nenhuma preparação, nenhuma 

qualificação, nem mesmo alfabetização. 

Por uma visão preconceituosa e por falta de formação, muitos têm a visão de que 

não se precisa de uma educação voltada para o campo, não se precisa de 

modernização no campo. Temos em vista uma Educação do Campo capaz de 

interpretar a realidade e identificar as necessidades de projetos para o campo e para 

a educação dos sujeitos do campo. Segundo Caldart (2012, p. 263): 

No plano da práxis pedagógica, a Educação do Campo projeta futuro 
quando recupera o vínculo essencial entre formação humana e 
produção material da existência, quando concebe a intencionalidade 
educativa na direção de novos padrões de relações sociais, pelos 
vínculos com novas formas de produção, com o trabalho associado 
livre, com outros valores e compromissos políticos, com lutas sociais 
que enfrentam as contradições envolvidas nesses processos. 

 

A identidade da escola do campo, todavia, é definida por seus sujeitos e está 

vinculada a uma cultura que se produz pelo trabalho, entendendo assim como 

produção material e cultural da existência humana. Grandes desafios são 

enfrentados diariamente por quem entra na luta para fazer diferente. Como por 

exemplo, no início quando conquistamos nosso colégio em regime de alternância, 

tivemos o grande desafio por parte dos educadores, pois tinham certa resistência 

para se compreender a importância da Educação do Campo, ninguém queria ir para 



32 
 

o campo, ninguém queria trabalhar nas escolas do campo. Por não terem um olhar 

sensível para tal necessidade, que era educar no campo para o campo, pois se 

refletíssemos o que Arroyo no diz, os educadores se formariam apenas para irem 

para o campo. 

 [...] todos reconhecem que o campo não está parado, o campo está 
vivo, há mais vida na terra do que no asfalto da cidade e este me 
parece um ponto fundamental: temos consciência de que hoje onde 
há mais vida no sentido de movimento social, onde há mais 
inquietação é no campo (ARROYO; FERNANDES, 1999, p. 14). 

 

O campo é lugar de vida é um lugar onde podemos presenciar toda forma de vida, 

onde a vida se renova a cada nascer do sol.  

Após muitas lutas estamos conseguindo firmar nossas raízes. Embora tais ações 

estivessem longe de atender as necessidades do campo, no quesito questão 

educacional, a questão da legislação marca a evolução das políticas públicas para o 

setor. Destacamos aqui a Resolução CNE/CEB n. 01, de 3 de abril de 2002, que 

institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo, a 

qual estabelece: 

Art. 4º O projeto institucional das escolas do campo, expressão do 
trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos com a 
universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-
se-á num espaço público de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem 
como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 
ecologicamente sustentável (DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA A 
EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS DO CAMPO, 2002).  

 

Interpreta-se esse artigo da forma como os saberes culturais e fazeres do campo no 

campo podem ser inseridos nas comunidades conforme houver diversidades 

histórica e cultural sem que se perca as instruções exigidas pelo MEC. 

Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas 
as diferenças e o direito à igualdade [...] contemplarão a diversidade 
do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, 
econômicos, de gênero, geração e etnia (DIRETRIZES 
OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS DO 
CAMPO, 2002). 
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.Esta resolução foi uma tentativa de orientar as escolas do campo para que elas, ao 

organizar o seu Projeto Político Pedagógico – PPP construam o mesmo focalizando 

a realidade e os interesses da comunidade rural, do meio rural.  

Nessa perspectiva, a organização de um PPP específico, respeitando e 

contemplando as peculiaridades de uma escola do campo.  

Além disso, o Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010, que dispõe sobre a 

política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária – PRONERA estabelece no artigo 2º os princípios da Educação do campo: 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, 
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e 
de raça e etnia; 

II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos 
específicos para as escolas do campo, estimulando o 
desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de 
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 
para o desenvolvimento social, economicamente justo e 
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do 
trabalho;  

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da 
educação para o atendimento da especificidade das escolas do 
campo, considerando-se as condições concretas da produção e 
reprodução social da vida no campo;  

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de 
projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias 
adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como 
flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas;  

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do 
campo (BRASIL, 2015). 

 

A ausência de legislação não é mais o problema para a Educação do Campo no 

Brasil. Além dos princípios estabelecidos na Constituição Federal em vigor e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), outras leis mais 

específicas, Resoluções do CNE/CEB e o Decreto 7.352/2010 estão fortalecendo e 

dando o direcionamento de como deverão se organizar as escolas do campo.  

 

 



34 
 

 

 

CAPÍTULO II: EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS: 

ALGUNS ELEMENTOS DA SUA CONSTRUÇÃO 

 

Após essa visão geral da trajetória de lutas e conquistas da Educação do Campo em 

nível nacional passo agora a comentar sobre a caminhada da Educação do Campo 

no Município de São Mateus no estado do Espirito Santo, para em seguida 

contextualizar a Comunidade em que a escola ECORM, lócus da pesquisa, está 

localizada. 

 

2.1 UMA CAMINHADA DE FORMAÇÃO, RESISTÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL 

 

Com embasamento em um Seminário de educação do campo, onde foi apresentado 

toda trajetória da educação do Município de São Mateus, foi colocado em comum as 

questões das Diretrizes Nacional de Base da Educação do Campo nas escolas 

multisseriadas (em 2012). As experiências já vivenciadas nas EFAs. Qual era a 

proposta pedagógica para o campo? Quais eram as demandas que precisavam ser 

atendidas? Quais seriam os princípios da educação do campo? 

Com tantas lutas por uma educação voltada para o campo, entre altos e baixos, não 

temos mais uma educação da cidade na zona rural e sim uma educação no/do 

campo, que tanto discutimos nos espaços das nossas escolas. Assim, retomamos a 

caminhada da educação do campo, com princípios e diretrizes, que a gente se 

apega a nível nacional, entre elas estão o I Encontro Nacional dos Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária – ENERA (1997) e mais recente temos o II ENERA 

em 2015.  

Neste sentido, temos 21 anos de educação do campo e, infelizmente nestes 21 anos 

houve muitos fechamentos de escolas do campo. Encontros como esses, como do 

ENERA precisamos sempre estar recordando, pois são momentos marcantes para 

nossa caminhada, nos fortalece. Frisamos as normativas a nível nacional que é o 

que nos direciona, a nível estadual e municipal. Temos lei municipal que reconhece 

a educação do campo no município de São Mateus, resolução da educação do 
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campo no município de São Mateus, o que é educação do campo no município de 

São Mateus.  

Em nível municipal sempre estamos buscando essas normativas e essas discussões 

para nos referenciar no debate do tema. Discursou-se sobre o comitê estadual de 

educação do campo, que foi formalizado em um Seminário em 2008, e a principal 

pauta do comitê foi o não fechamento das escolas, pois teve muito fechamento de 

escolas após a municipalização (que tivemos em 2005), com a ideia de levar as 

crianças do campo para cidade com uma promessa de educação melhor. Houve, 

também, a criação dos macrocentros, um grupo composto por cerca de 12 a 16 

municípios que pensaram nas propostas curriculares das escolas multisseriadas do 

campo.  

Em 2001 as comunidades camponesas da região de Nestor Gomes, distrito do 

município de São Mateus, buscaram se unir para dialogar com as diversas 

lideranças e representantes das comunidades e movimentos sociais da região, 

sobre a necessidade da expansão da Pedagogia da Alternância pela via pública 

municipal. Na busca por uma escola que atendesse o estudante do campo de 

acordo com sua realidade.  

Nesta situação de que outros municípios tinham suas escolas de acordo com suas 

necessidades, como por exemplo, Jaguaré, Boa esperança, São Gabriel da Palha 

entre outros municípios. Entendiam que São Mateus também tinha necessidade de 

ter uma educação voltada para a realidade do campo. Entre conversas, bate-papo, 

debates e reuniões, em 2009 inicia-se a construção do PPP das escolas em 

Alternância do Município de São Mateus.  

Um outro marco importante foi a construção do Regimento das escolas em 

alternância do Município de São Mateus. Esse documento foi aprovado pelo 

Conselho Municipal de Educação de São Mateus. E, ainda, em 2009 foi realizada 

uma formação de 120 horas sobre a Pedagogia da Alternância para os educadores 

da rede municipal, em parceria com a Regional das Associações dos Centros 

Familiares de Formação em Alternância do Espirito Santo - RACEFFAES, 

justamente para iniciar essa proposta pedagógica diferenciada no município. 

Seguindo enfrete, em 2010 acontece a criação da escola no Córrego Seco a 

ECORM, e mais ou menos no meio do ano de 2010 a conquista de o colégio do 
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Assentamento Zumbi dos Palmares, que fazem a implementação da escola com a 

Pedagogia da Alternância pela Rede Municipal de Ensino de São Mateus.  

Em 2011 nos temos a Estruturação do comitê de Educação do Campo no Município 

de São Mateus. São Mateus foi o primeiro município a organizar seu comitê de 

educação do campo, vinculado ao comitê estadual, trazendo a bandeira do Comitê 

Estadual da Educação do Campo. 

Dando continuidade a nossa luta, em 2011 temos nossas primeiras ações 

direcionadas as escolas multisseriadas; implementação da disciplina de agricultura 

que representa nossa base e musicalização nas escolas multisseriadas. Contratação 

de profissionais para formação dos professores de agricultura e música.  

Foi necessária e composta a criação da Gestão da Educação do Campo para 

acompanhar as Escolas do Campo na rede municipal. Ampliação da Direção 

Itinerante e Pedagogo Itinerante para acompanhar as escolas multisseriadas no 

Campo. E neste mesmo ano tivemos o parecer CME/SM n° 003/2011 análise e 

parecer da disciplina de agricultura nas escolas do campo de São Mateus, que foi 

aprovado pelo conselho municipal de educação.  

A partir de 2011, em São Mateus, as escolas do campo começaram a ser 

visualizadas dentro da sua caracterização, com suas especificidades, como: 

quilombolas, escolas de assentamentos, camponeses entre outras. Hoje nos temos 

um quantitativo de 60 escolas localizadas no campo, sendo 40 delas escolas 

multisseriadas.  

Hoje o setor de educação do campo tem uma parceria com a Raceffaes, 

Macrocentro, Setor de Educação do MST entre outros. O diálogo precisa acontecer 

entre essas entidades, essas entidades precisam caminhar juntas. Tínhamos 

apenas um ano de pedagogia da alternância no município de São Mateus, e a 

Secretaria municipal de educação desafiou as escolas do campo a confeccionarem 

um livro, Caminho Novo com a Pedagogia da Alternância, produzido pelas escolas 

do município de São Mateus entre elas: 27 de outubro, CEFFA de Nestor Gomes, 

Assentamento Zumbi dos Palmares e ECORM Escola Comunitária Rural Municipal 

da região do Córrego Seco. Este livro conta com os principais elementos das 

propostas pedagógicas; o plano de estudo, a auto-organização, a mística, a 
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avaliação coletiva, todos os elementos da proposta. Neste livro os educandos 

colocaram por meio de desenho, música e paródia, o que eles viam em cada 

elemento/instrumento pedagógico, e assim foi construído esse material bem rico e 

didático.  

Entretanto, nas escolas multisseriadas, estamos com propostas específicas para o 

campo. Onde é trabalhado com o PLAFEC (Plano de Fortalecimento da Educação 

do Campo), o PPPb(Projeto Político Pedagógico) com uma proposta contextualizada 

e integrada com elementos da Pedagogia da Alternância em todas as escolas 

multisseriadas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental. 
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CAPÍTULO III – A ESCOLA E A COMUNIDADE CORREGO SECO COMO 

ESPAÇOS DESSA INVESTIGAÇÃO  

 

Como vimos no capitulo I fizemos um breve relato da Educação do Campo no Brasil. 

No capitulo II fizemos um breve relato da Educação do Campo em São Mateus 

Espirito Santo. Agora no capitulo III vamos fazer um breve histórico da instituição em 

foco, a Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM) da Comunidade do Córrego 

Seco e sua relação com a comunidade. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO ECORM E DADOS ATUAIS 

 

Foto 01: Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM) 

Fonte: Andressa da Silva de Melo, junho de 2019. 

 

A luta pela terra é constante, porque sempre há luta pela sobrevivência, e a trajetória 

de vida dos trabalhadores rurais da comunidade do Córrego Seco sempre foi 

marcada por lutas e desafios. No entanto, como aqui apresentado, a educação é um 

exemplo das grandes lutas e conquistas dessa comunidade. 
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Os Centros Familiares de Formação em Alternância surgiram das necessidades dos 

agricultores, em proporcionar a seus filhos uma educação que contribuísse para com 

o desenvolvimento de sua própria realidade. Quando os agricultores pensaram em 

criar um centro de Pedagogia da Alternância, foi porque a realidade mostrou a 

necessidade de uma educação que contribuísse para melhorar a vida no campo.  

Criaram então uma escola “própria e apropriada para as famílias do campo”, que é 

um de seus princípios filosóficos. O sentimento daqueles agricultores, em 1935 é 

o mesmo dos agricultores de hoje; podemos dizer que o sentimento da necessidade 

transcende de geração em geração. Mas para que esse princípio funcionasse, foi 

preciso garantir outro princípio – que essa escola fosse governada pelo próprio 

agricultor – nasce então o princípio político – gestão do agricultor. E, para que 

essa escola funcionasse, respeitando os princípios já citados, foi necessário também 

respeitar o princípio pedagógico – a Pedagogia da Alternância – que por sua vez 

possui uma técnica apropriada – o Plano de Estudo – Princípio Metodológico. O 

princípio pedagógico (Pedagogia da Alternância) se sustenta em princípios 

específicos: A primazia da vida sobre a escola; o método sobre o conhecimento 

(Aprender a Aprender) e o protagonismo do sujeito. 

A Alternância é um sistema de formação, cujo princípio educativo e a aprendizagem 

são organizados em função do trabalho, permitindo períodos de formação na sede 

da escola, que se alternam com períodos no meio sócio profissional. O estudante 

vivencia, de forma alternada, experiência de formação na sede da escola, 

conjugadas com as experiências que a família e a comunidade lhe proporcionam 

durante o período em que permanece em alternância no meio familiar.  

A formação de uma pessoa, desde o seu nascimento, precisa associar todos os 

aspectos psicomotores que influenciam na estrutura de sua personalidade. E, para 

proporcionar esse equilíbrio no aprendizado é fundamental: a relação teoria e prática 

e a formação integral em todas as fases do desenvolvimento pessoal. Esses fatores 

são intrínsecos à Pedagogia da Alternância e por isso ela é uma pedagogia 

apropriada e de enorme importância para todas as etapas de aprendizagem. 

Outro aspecto que demonstra a sua importância para o ensino fundamental é o fato 

de que possibilita ao estudante que seu contato com a ciência aconteça de forma 

conectada com a sua vida e contextualizada com essa realidade, principalmente no 
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meio rural, uma vez que os currículos em geral (na educação tradicional) 

apresentam-se desvinculados de seu contexto social, econômico e cultural.  

Na Pedagogia da Alternância a escola é para “estudar a vida”, os conteúdos das 

disciplinas devem estar auxiliando esse estudo da vida. Dessa forma a vida se torna 

o eixo central da aprendizagem. Do meio brota a indagação, a inquietação e 

problematização. A escola é o local de escuta e reflexão dos problemas levantados, 

ou seja, receptora das inquietações e propulsora da ação reflexiva.  

A Pedagogia da Alternância como sistema pedagógico, cujo principio é a  formação 

integral do estudante em vista o desenvolvimento equilibrado da pessoa e do  meio,  

projeta através do seu plano de formação um ser, sujeito de transformação, que 

assimile a realidade transformando-a, recriando-a; sujeito protagonista do 

conhecimento, fazendo parte do processo de sua formação e apoiado, orientado 

pelos agentes educacionais, buscando desenvolver continuamente as 

potencialidades humanas em todas as dimensões.  

A Escola Comunitária Rural Municipal da Região do Córrego Seco funciona em três 

turnos, sendo assim distribuídos: 

Matutino: das 07h00min às 12h00minh 

Vespertino: 13h00minh às 17h00minh 

Integral: 07h00min às 17h00minh 

Noturno: 17h50minh às 22h00minh 

Quadro 2: divisão de turnos de funcionamento da ECORM da Região do Córrego 

Seco  

Turno Série/Turma N° de Alunos 

Matutino: 07:00 às 12:00h 6°, 7°, 8° e 9° 114 

Vespertino:13:00h às 

17:00h 

6°, 7°, 8° e 9° 114 

Noturno: 17:50h às 22:00h EJA – Ensino 

Fundamental – 1° 

0 
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Seguimento (1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

e 5ª etapas) 

Turno Integral 7:00 às 

17:00h 

6° ano 35 

7° ano 27 

8° ano 33 

9° ano 19 

Fonte: MELO, 2019. 

 

A instituição dispõe de quatro salas de aulas compostas de trinta carteiras cada sala, 

uma secretaria, uma sala de professores, uma biblioteca, um almoxarifado, três 

banheiros, uma cozinha, uma dispensa e um refeitório. O pátio do colégio compõe-

se de uma quadra de areia para atividade física dos alunos, uma horta para as 

atividades de agricultura e um lindo jardim. Contamos com a colaboração de sete 

educadores, uma diretora, uma secretária, duas auxiliares de cozinha, uma 

pedagoga. 

 

3.2. OBSERVAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E OS ESPAÇOS DAS AULAS 

Os educadores da Escola Comunitária Rural Municipal do Córrego Seco além de 

promover o ensino formal das matérias de sua competência, têm que vinculá-los às 

diretrizes do projeto pedagógico correlacionando os temas como propostos com o 

plano das aulas, abordando dessa forma conteúdos relacionados às questões de 

meio ambiente, identidade, ética, trabalho, saúde, cultura e política. E, no entanto 

zelar pela ECORM, temos que por em pratica e funcionamento os setores a qual se 

compõe de tarefas a fazer, tem-se que zelar pelo jardim, horta e o prédio da escola. 

Através de acompanhamento das aulas e de bate papo com os alunos e equipe do 

colégio, podem-se evidenciar diversas práticas educativas, temos ambientes 

preferidos pelos alunos como, horta, jardim e cozinha. 

Pude, entretanto observar que as aulas não se restringem apenas no espaço escolar 

dentro da sala de aula, existe o espaço de cultivo de hortaliças e verduras dentro do 
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pátio do colégio e também o espaço de jardinagem, onde os educandos tem 

contatos com manuseio de ferramentas utilizadas diariamente. No espaço de plantio 

os educandos podem acompanhar todos os estágios do crescimento de diversas 

espécies vegetais, suas qualidades e utilidades, os cuidados necessários para que 

estas se desenvolvam plenamente do plantio até a época da colheita – 

acompanhado todo ciclo de produção. Para isso os educadores escolhem plantas 

sugeridas por seus acompanhantes, como: salsinha, cebolinha, alface, couve 

repolho, beterraba, cenoura, dentre outras que podem ser acompanhadas a curto e 

longo prazo. 

 

Foto 02: Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM), horta. 

Fonte: Arquivo da escola ECORM. 07/06/2019 

 

Não podemos nos esquecer da tão querida cozinha, que não é usada somente para 

se fazer as merendas diárias mas, que também é usada para realização de diversos 

projetos pedagógicos entre eles o café com leitura, que é um projeto que começa 

seu desenvolvimento na sala de aula e as vezes conta com a colaboração da 

cozinha, isso mesmo da cozinha, na sala de aula os educandos juntamente com o 

educador escolhem uma receita a ser desenvolvida na cozinha da escola e logo em 

seguida escolhem livros ou histórias para lerem e colocar em comum de forma a 

serem contados de forma diferenciada, como teatro, fantoches, parodias. No dia há 

ser contada as histórias os alunos vão até a cozinha preparar a receita escolhida, 

outras vezes os alunos trazem de casa as receitas escolhidas e fazem um delicioso 
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café coletivo no intuito de assim colocarem em comum as histórias e livros lidos por 

eles. 

 

 

Foto 03: Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM), sala. 

Fonte: Arquivo da escola ECORM. Maio de 2019 

 

As atividades fora das salas de aula são orientadas e acompanhadas pela diretora e 

pelo educador da disciplina, a maior parte delas são desenvolvidas durante o 

período da manhã. Na foto a baixo podemos ver a fabricação de salgados para o 

lanche dos mesmos. 
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Foto 04: Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM), refeitório. 

Fonte: Arquivo da escola ECORM. Maio de 2019 

 

Para uma educação de qualidade demanda uma organização curricular que 

necessita de uma maior integração entre conteúdos, revisão de cargas horárias de 

disciplinas, coerência das temáticas oferecidas por ciclos e níveis de complexidade. 

Isso é efetuado gradativamente nas frequentes reuniões dos professores, que ocorre 

semanalmente. Só assim é que se possibilita a ampliação do leque de alternativas 

de aprendizagem, desenvolvimento do saber e a superação de diversos obstáculos 

e adversidades encontradas ao longo do caminho da promoção de uma Pedagogia 

da Alternância.  

A educação do estudante no sistema da alternância está voltada à formação de um 

adulto capaz de refletir, comprometer-se com a sua profissão e com seu meio, para 

alcançar o desenvolvimento individual e em comunidade. 

A vivência, as relações de trabalho, o meio físico, cultural, representam a base da 

preparação para a vida, a escola passa a ser um momento de complementação 

permitindo o descobrimento da vida pela reflexão. Para isto, a Pedagogia da 
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Alternância trabalha em estreita colaboração com a família do educando e sua 

comunidade, dessa forma a preocupação não é somente com indivíduo isolado. Por 

isso, a formação não se concentra na sede da escola. 

 

Foto 05: Escola Comunitária Rural Municipal (ECORM), jardim. 

Fonte: Arquivo da escola ECORM. Abril de 2019 

 

Os conteúdos (dados, fatos, conceitos, princípios e generalizações) exercem uma 

importância muito grande e tem um papel fundamental quando compreendidos como 

experiências acumuladas pelo homem. Esses bens culturais, quando adaptados, 

elaborados e organizados pedagogicamente constituem fontes que o educador 

utiliza para o seu trabalho didático-pedagógico. Assim organizados sistematizados 

cientificamente, a escola utiliza-os para cumprir seu papel de vinculadora do saber 

sistematizado com o saber da vida. 

Todo processo educativo constitui uma produção humana que está voltada a uma 

finalidade, seja para a manutenção do sistema e valores vigentes, seja para a sua 

transformação. 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da 
vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. 
Para saber, para fazer para ser ou para conviver, todos os dias 
misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 1985, p. 7).  
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Na Pedagogia da Alternância não é diferente a educação é concebida como ação 

transformadora consciente do sujeito e da sua realidade, que propõe momentos de 

ação e reflexão. A ação como ponto de partida de uma forma de consciência. A 

reflexão conduz para uma nova forma de consciência mais esclarecida. Assim o 

processo educativo é resultado de uma relação dialética da ação e reflexão. 

 

3.3 FORMAÇÃO INTEGRAL E A COMPLEXIDADE DA PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA 

A autêntica alternância escola-trabalho não é 
uma simples justaposição destes dois 
elementos, mas supõe sua interação refletida: a 
escola se vê enriquecida pelo trabalho, e o 
trabalho pela escola. Esta concepção é sem 
dúvida o elemento característico dos sistemas 
pedagógicos baseados na alternância: uma 
concepção criadora (ROUILLIER, 1980, p. 45). 

 

A Pedagogia da Alternância como sistema pedagógico,  destaca que o  principio é a  

formação integral do estudante em vista o desenvolvimento equilibrado da pessoa e 

do  meio,  projeta através do seu plano de formação um ser, sujeito de 

transformação, que assimile a realidade transformando-a, recriando-a; sujeito 

protagonista do conhecimento, fazendo parte do processo de sua formação e 

apoiado, orientado pelos agentes educacionais, buscando desenvolver 

continuamente as potencialidades humanas em todas as dimensões. 

E de acordo com o PPP da escola ECORM Córrego Seco (2019), destacamos as 

seguintes dimensões:  

 Ecológicas: valorização dos recursos naturais e compreensão da 

interdependência homem-natureza, em vista a estabelecer uma relação 

mais harmônica e equilibrada. 

 Éticas: respeito aos valores essenciais, justiça e solidariedade. 

 Espirituais: consciência da imaterialidade humana parte psíquica do ser.  

 Econômicas: tratamento dos fenômenos relativos à produção, distribuição e 

consumo de bens. 
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 Filosóficas: compreensão da realidade em sua totalidade. 

 Artísticas: capacidade de ver, contemplar as belezas naturais e culturais, 

apreciar as expressões gráficas no tempo e espaço. 

 Intelectuais: trabalhar a mente e o exercício da inteligência. 

 Técnicas: desenvolvimento das habilidades. 

 Cientificas: busca do conhecimento mediante observação e experiência. 

 Profissionais: visão ocupacional e necessária de onde pode se tirar os 

meios de subsistência.  

 Humanas: ter autoconhecimento e conhecimento do seu semelhante.  

 Sociológicas: promoção do bem comum pela transformação e das relações 

entre as classes sociais. 

Outras: aspectos políticos, culturais, lazer e sexualidade. 
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3.4 A ESCOLA E A COMUNIDADE  

Abaixo, temos fotos demostrando as culturas de café e pimenta-do-reino que são as 

plantações que predominam na comunidade. A foto seguinte e trata do plantio de 

café uma das culturas predominantes na comunidade, que se localiza próxima ao 

colégio ECORM, devido a proximidade pode-se feita algumas visitas de estudos na 

propriedade, para entrevistas ou até mesmo alguma palestra por parte de agricultor 

para passar seus saberes para com a terra.  

 

Foto 06: Produção de café na propriedade do senhor Alex Roberto Santos. 

Fonte: Andressa da Silva de Melo. Junho de 2019. 

 

Essa é a outra cultura que é predominante na comunidade, o plantio de pimenta do 

reio, todos os moradores da comunidade que tem seu pedaço de terra tem seu café 

e sua pimenta plantada. Por esta cultura não ser colhida toda de uma só vez, a 

comunidade vê muitos benefícios em seu cultivo. Além de sempre terem um renda 

podem gerar algum serviço para terceiros. 
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Foto 07: Produção de pimenta-do-reino na propriedade do senhor Roberto Silva. 

Fonte: Andressa da Silva de Melo. Junho de 2019. 

 

Conforme já mencionamos, a escola esta localizada no Córrego Seco, interior de 

São Mateus. A Escola Comunitária Rural Municipal de Ensino Fundamental atende a 

comunidade do Córrego Seco e as comunidades vizinhas, que compreendem um 

público formado em sua grande maioria por agricultores, que se diferenciam entre si 

pelas seguintes características:  

- pequenos e médios proprietários de terra que trabalham geralmente em regime de 

agricultura familiar e pecuária. 

- as famílias de assentamentos, que tem como base de produção agrícola o café, a 

pimenta-do-reino e outros produtos de subsistência, além de criação de animais. 

- meeiros, que trabalham principalmente com o cultivo do café e pimenta-do-reino e 

dedicam parte de seu tempo à produção de alimentos e trabalho semi-assalariado. 

Existe ainda uma parte do público atendido que é formada por outras categorias 

como técnicos agrícolas, professores, pedreiros, vaqueiros e assalariados rurais.  
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A escola possui grande importância na comunidade, pois além de auxiliar a 

comunidade na formação acadêmica, auxilia no desenvolvimento dos saberes e na 

formação social dos membros da comunidade. 

Sem dúvidas a escola é um espaço social na qual possibilita o desenvolvimento da 

personalidade de cada educando possibilitando o aprendizado da vivência em 

sociedade, de forma moral, ética e valores. 

Em meio a conversas informais em grupos focais entre pais e moradores da 

comunidade, os mesmos foram submetidos as entrevistas semiestruturas, com 

questão relacionadas a vivência da comunidade e entrosamento com o colégio, 

dessa forma explorando o que nos era pertinente, a partir das questões que se 

encontram no Apêndice.  

Desde quando os solicitei para esta conversa expus minhas necessidades com 

relação as perguntas a serem feitas, qual era o objetivo das mesmas e que de 

maneira alguma tinha intenção de prejudicar ou expor algum membro da 

comunidade, que seria e é apenas para âmbito acadêmico. Desde então foi nítido a 

percepção de que existe vários elogios e críticas em relação ao colégio e o modelo 

de ensino em si adotado.  

A grande maioria dos entrevistados disseram conhecer a ECORM e seu 

funcionamento em geral. 

Quando questionados a respeito do ensino em si, ficou dividido uns acham 

satisfatório e outros que poderia melhorar a qualidade. Em uma das conversas 

temos o depoimento de uma senhora que diz: 

[...] meu filho estudou naquele colégio, é um colégio muito bom, mas 

para quem quer ir para a universidade o ensinamento é muito fraco, 

meu filho esta tendo muita dificuldade na faculdade hoje em dia 

devido o ensino ser muito fraco, uma pena mas o colégio é só para 

quem quer ficar aqui na roça, apenas puxando enxada, sem 

conhecimentos específicos [...].  

 

Aos nossos arredores temos varias lavouras de café, pimenta-do-reino, algumas 

roça branca, mas que com o tempo os donos vão se desfazendo, ou os donos são 

muito idosos e não conseguem mais trabalhar na terra ou os antigos donos já 
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faleceram e deixaram para os filhos, filhos esses que não pensam em produzir seu 

próprio alimento saudável, muita das vezes por falta de conhecimento, não sabem 

nem manejar a terra.  

[...] Temos uma relação muito boa com a ECORM, é um colégio que 
esta sempre de portas abetas a nossos questionamentos, a equipe 
que trabalha lá sempre prestativa, nossa relação com o colégio e a 
equipe que tem lá é amigável [...]. 

 

Temos uma boa escola, com uma equipe boa, com uma boa localização para as 

demais comunidades evita o desgaste dos educandos no ir  e vir, pelo trajeto ser 

menor. Sabemos que as dificuldades existem em qualquer lugar, no campo e na 

cidade não é diferente. Além de ser um colégio que preserva nossa identidade como 

camponês é um colégio que dando continuidade na alternância, cursando até o 4° 

ano, sair-se-á dele formado em Técnico Agrícola, investimento pro futuro 

profissional. Pelo que podemos perceber o colégio é uma grande conquista, porém 

na visão dos pais a uma falta de qualidade no ensino, entendo esta falta de 

qualidade devido a questão de no colégio não existir algumas disciplinas que nos 

colégios tradicionais tem, podemos contatar isso mais uma vez em outro 

depoimento: 

[...] eu gosto da escola perto de casa, nossas crianças não precisam 

ir tão longe, porém o colégio não pega firme com as crianças, não 

ensina como antes, quando eu estudava...é fraco o estudo...eu que 

não vou a escola faz anos sei mais do que meu menino que esta na 

sétima série, muito lerdinho o ensino, deixam muito a desejar, tinham 

que ser mais rigorosos [...]. 

 

[...] esse colégio ECORM aqui da região surgiu com muita luta, não 
foi fácil, muitas pessoas de movimentos sociais e pais das 
comunidades se empenharam e batalharam muito para que este 
colégio existisse hoje em dia [...]. 

 

Aos olhos da comunidade a escola é boa, porém quando citam que precisa melhorar 

na qualidade do seu ensino, precisa ser mais rígido, acredito que querem que o 

colégio siga o modelo tradicional da zona urbana, uma vez que por exemplo não tem 

a disciplina de física aqui no colégio, pelo fato da maioria dos pais terem estudado 

na zona urbana ao participarem diretamente no colégio, sentem esta ausência. 
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[...] esse colégio foi uma grande conquista para nossa comunidade, 

temos que valorizá-lo, temos que esta de frente, a comunidade lutou 

pelo colégio e agora tem que mantê-lo de pé, com a nossa cara, com 

qualidade de ensino, não podemos aceitar qualquer coisa [...]. 

 

É um colégio que tem sua visão ampliada, pois valoriza o educando sendo de qual 

for a classe que pertencente, sempre visando a vivência em equipe, entretanto conta 

com o apoio dos pais para qualquer tomada de decisões.  

[...] como eu e a minha esposa queremos o melhor para nossos 
filhos, buscamos sempre esta presentes na escola acompanhando 
nossos filhos e claro estamos sempre de olho para ver se a escola 
esta ensinando direitinho, as vezes nossos filhos não querem ir para 
roça mas devido o envolvimento que eles tem na escola acabam ao 
menos cuidando da nossa hortinha, para consumo. Nos como pais 
que se preocupam queremos sempre melhoria no colégio por parte 
de formação dos nossos filhos. Acreditamos que quanto a formação 
a escola poderia se empenhar mais, digo os educadores pegarem 
mais firmes [...]. 

 

A escola sempre aberto a comunidade, a equipe está sempre disponível para 

questionamentos da comunidade, possui um bom espaço, é limpa e organizada, 

possui salas de aula limpas, arejadas, climatizadas e amplas. É um colégio na qual 

toda a comunidade colabora para a formação do educando. 

[...] eu e meu esposo até gostamos do colégio, é perto da nossa casa 
e nos ajuda a inserir meu filho no trabalho familiar no campo, pois 
meu filho só gosta de tv e jogos no celular [...].  

 

Em conversa com outros pais, em bate papo informal eles já nos relataram o 

seguinte, segue a fala dos pais: 

[...] quero pode dar um futuro melhor para meu filho, não quero que 
meu filho tenha a mesma vida que eu tive, roça não da nada 
ninguém não [...]. 

Muitos pais, pessoas simples, até mesmo iludidas com o que a sociedade nos faz 

acreditar ser bom, acham que ter uma vida no campo não é uma vida digna, não 

veem vantagens em ter que fazer o serviço braçal da propriedade, pensam que o 

melhor a se fazer por seu filho é coloca-lo para estudar em um colégio na cidade. 

[...] a relação da comunidade com a escola é muito boa, sempre de 
bom grado nos atendem, só tinha que da uma ajustada na questão 
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ensino aprendizagem pois um dia meu filho vai para universidade e 
não quero que ele tenha dificuldades [...]. 

Alguns moradores da comunidade não estão satisfeito com o ensino do colégio, 

porém só passaram isso diante da entrevista e ainda disseram que se eu falasse o 

nome deles eles mentiriam, não tem em mente que a escola é uma parceira, que é 

fundamental que a família se interesse pelo aprendizado dos filhos, que a 

aprendizagem é uma parceria da escola e comunidade. 

[...] ah moça, eu nunca dei aula não, sei que não é fácil mas as vezes 
parece que o professor deixa correr muito solto, penso que eles tinha 
que arrochar mais, pois o mundo lá fora não facilita pra ninguém [...]. 

Como os pais tomos sem exceção pegaram a época em que os professores 

deixavam de castigo e até mesmo batiam nos alunos, hoje em dia os pais achem 

que é tudo muito superficial. 

[...] ter essa escola faz um bem dando para comunidade, porém as 
pessoas principalmente os jovens eles não querem saber mais de 
roça não, a escola até tenta conscientizar as famílias dos benefícios 
de se morar no campo, de cultivar os seus próprios alimentos. Aqui 
tem família moça que não tem em casa um pé de cebolinha plantado 
no quintal, acha que tudo deve ser comprado no comércio, não 
querem ter trabalho cuidando de uma galinha, porco ou uma roça de 
feijão para o sustento da própria família. A escola da sua maneira 
contribui para os jovens permanecerem no campo, até ensina a tirar 
da terra seu alimento, tem uma horta tão bonita na escola, já passei 
lá e vi as crianças cuidando. Alguns jovens, num to falando de você 
não moça, pensa que já que é para ficar trabalhando na roça que 
num precisa nem ter estudo, saber ler e contar o dinheirinho já está 
bom, [...]. 

 

A maioria dos jovens não querem mais permanecer no campo, preferem ir trabalhar 

na cidade, com isso deixando de lado suas raízes.  

Está nítido que esta família não vai influenciar os filhos a ficarem na roça, 

infelizmente os criam com muita mordomia, muito mimo. Em análise das entrevistas 

como os pais dos alunos, podemos ver nos depoimentos que desmotiva a exaltação 

do colégio e outros que motivam mesmo que seja por motivos que poderiam ser 

resolvidos em casa. Por falta de conhecimento os moradores jovens da comunidade 

não se interessam por estudos, acreditam que serviço braçal não carece de leituras, 

ou escolhem ir para cidade tentar a vida de uma forma mais fácil segundo eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após todas as análises feitas em torno da importância da Educação do Campo na 

Comunidade do Córrego Seco, conclui-se que a articulação entre a elaboração 

teórica de autores como Arroyo, Caldart, dentre outros, acerca da discussão da 

Educação do Campo, demonstra a superação da concepção de inferioridade da vida 

no campo, valorizando esse espaço com sua cultura e identidade construída 

também por intermédio de uma educação a partir de suas realidades.  

Reafirmamos aqui, que a educação do campo foi uma conquista dos movimentos 

sociais que visavam e visam uma educação que esteja de acordo com os interesses 

e necessidades da população camponesa, e para que o homem do campo se sinta 

valorizado e respeitado pelo seu trabalho e por sua cultura. Isso significa construir 

de forma positiva e significativa a identidade do homem/mulher do campo sem tratá-

los como pessoas atrasadas e submissas aos que vivem no meio urbano.  

Portanto, a Educação do Campo surge da luta dos movimentos sociais na busca de 

uma educação para todos os moradores do campo; na eliminação do analfabetismo; 

no resgate da cultura camponesa subjugada e menosprezada; na valorização da 

agricultura camponesa; na valorização da reforma agrária como instrumento 

importante para a conquista da terra, enfim, busca-se com a educação do campo os 

mesmos direitos educacionais que qualquer cidadão tem perante a Constituição 

Federal. Daí a palavra de ordem: “Educação do Campo: direito nosso, dever do 

Estado!”. 

Algumas famílias defenderam o Colégio (ECORM) como uma grande conquista e 

concordam com as metodologias de ensino implementada na escola, na qual se 

destaca a forma na qual inserem o manejo da terra no dia a dia do seu filho, mesmo 

que seja por um breve momento durante o dia, que muitas vezes não conseguem 

levar mais seus adolescentes para o campo de trabalho familiar.  

Entretanto foi nítida a percepção da insatisfação da comunidade com o colégio, pois 

muitos pais e integrantes da comunidade alegam que o estudo é fraco, que o estudo 

deveria ser mais rígido, que o colégio deixa a desejar quanto à qualidade no ensino. 

Por isso a importância de fortalecer o trabalho que vem sendo realizado com os pais 
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e a comunidade buscando conscientizar sobre a real situação da educação do 

campo enquanto direito e conquista adequada às suas realidades. 

A Educação do Campo surge como forma de garantir melhores condições 

educacionais para a população camponesa, bem como pretende garantir que o 

homem do campo permaneça no meio rural não precisando migrar para a cidade em 

busca de melhores condições de vida e novas oportunidades. Isso significa 

possibilitar que as crianças e jovens do campo continuem no meio rural e valorize 

sua cultura e suas tradições sem se sentir insignificante com relação aos que vivem 

no meio urbano.  

É possível perceber que a Educação do Campo é garantida por meio de leis 

específicas que determinam que as práticas educacionais devam atender as 

necessidades e interesses da população camponesa, possibilitando a essa parcela 

da população uma educação com uma maior qualidade educacional.  

Salienta-se também que os conteúdos e metodologias a serem implementadas na 

escola da comunidade, estejam apropriados às reais necessidades e interesses dos 

educandos e educandas, filhos de camponeses que buscam resistir e viver 

cultivando a terra com mais conhecimento e zelo pelos bens da natureza e da 

própria vida. 

Conclui-se mais uma etapa de estudo e de formação na Educação do Campo com a 

convicção da necessidade de continuar resistindo e defendendo uma educação 

apropriada, libertadora para os sujeitos do campo em especial às famílias da 

comunidade Córrego Seco da qual também sou partícipe.  
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APÊNDICE  

 

Roteiro de questões utilizado na entrevista semiestruturada para pais que 

moram na comunidade: 

 

1. Como você vê a relação escola - comunidade?  
 

2. Que tipo de relações é estabelecido entre escola - comunidade? 
 

3. Qual a origem do ECORM Córrego Seco? 
.  

4. Quais as expectativas que os pais buscam na escola? 
 

5. Como melhorar a relação da escola - comunidade? 
 

6. Quais sugestões os pais dariam para melhorar o colégio? 
 

7. Qual a importância de se ter uma escola e uma educação do campo, que 

implementa a pedagogia da alternância na/para a comunidade? 

 


