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RESUMO 

 

O presente trabalho, busca analisar a dificuldade de implantar a metodologia da 
educação do campo na Escola Municipal de Ensino Integrado e do Campo 
“Francisco José Mattedi”, localizada no município de São Gabriel da Palha, ES. A 
partir de um olhar crítico sobre os educadores, o sentimento de pertença, a 
construção de políticas públicas nota-se grandes desafios: a falta de formação de 
educadores para conhecer os elementos da Educação do Campo, a rotatividade dos 
educadores por falta de um edital específico e a ausência do sentimento de pertença 
por parte de alguns funcionários. O interesse para tal investigação está ligado a 
conhecer mais profundamente os desafios e discutir a importância de todos os 
instrumentos para tentar enfrentar os problemas de implementação da metodologia 
da Educação do Campo em uma Escola Municipal. Para isso, foi utilizado autores 
como ARROYO, Miguel Gonzalez. (2004), FREIRE, Paulo. (1987,1994), CANDAU, 
Vera Maria Ferrão. (2003), CALDART, Roseli Salete. (2010), NOSELLA, Paolo 
(1992), como embasamento teórico e reflexivo da temática a ser abordada. Tem 
como objetivo a discussão acerca da importância da formação de educadores e de 
todos os instrumentos da Pedagogia da Alternância, com aqueles que desejam 
permanecer atuando nas escolas que atendam às populações do campo, 
contribuindo para a construção de uma Educação vinculada às causas, aos 
desafios, à cultura e à história das populações do campo. A pesquisa revelou por 
meio de dados, observações e conversa com a Secretária Municipal de Educação 
do Município de São Gabriel da Palha, juntamente com técnicos da sua equipe que 
existem muitas coisas boas na escola como, a unificação da educação infantil, a 
construção da sala da pré escola, o funcionamento em turno integral, dentre outros 
mas que ainda há desafios como a importância da luta e resistência para se inserir 
os instrumentos da Pedagogia da Alternância no sistema de ensino de modo crítico 
e emancipatório, valorizando a experiência daqueles que vivenciam ou vivenciaram 
as práticas pedagógicas da Pedagogia da Alternância. Concluiu-se que no contexto 
em que a escola se encontra inserida existe uma grande dificuldade de encontrar 
mecanismos para tal valorização. A apresentação foi como uma “semente” lançada, 
e permitiu a construção de uma reflexão de como é importante a valorização do 
educador que se envolve com os instrumentos da Pedagogia da Alternância, como 
exemplo, foi citado, a inserção de uma cláusula que valorize o educador das escolas 
do campo no edital do processo seletivo, o tempo de serviço conter um peso maior e 
a valorização dos cursos específicos, pois assim diminuiria a rotatividade de 
educadores e o grande número de pessoas despreparadas para trabalhar em tal 
modalidade. 
 
 Palavras-chave: Educação do campo; Formação de Educadores; Práticas 
Pedagógicas.  
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ABSTRACT 

 

The present work seeks to analyze the difficulty of implementing the methodology of 
rural education in the Municipal School of Integrated Education and Field "Francisco 
José Mattedi", located in the municipality of São Gabriel da Palha, ES. 
From a critical view on educators, the feeling of belonging, the construction of public 
policies, there are great challenges: the lack of training of educators to know the 
elements of Field Education, the rotation of educators for lack of a public notice and 
the lack of feeling of belonging on the part of some officials. The interest for such 
research is linked to a deeper understanding of the challenges and to discuss the 
importance of all instruments to try to address the problems of implementing the 
methodology of Field Education in a Municipal School. For this, authors such as 
ARROYO were used. Miguel Gonzalez. (2004), FREIRE, Paulo. (1987, 1994), 
CANDAU. A preview of what LinkedIn members have to say about Vera: (2003), 
CALDART. Roseli Salete. (2010), NOSELLA, Paolo (1992), as a theoretical and 
reflective basis for the subject to be approached. Its objective is to discuss the 
importance of educating educators and all the instruments of Alternation Pedagogy, 
with those who wish to remain active in schools that serve the rural population, 
contributing to the construction of an Education linked to the causes and challenges , 
culture and history of the rural population. The research revealed by means of data, 
observations and conversation with the Municipal Secretary of Education of the 
Municipality of São Gabriel da Palha, together with his team's technicians that there 
are many good things in school such as the unification of early childhood education, 
the construction of the room pre-school, full-time functioning, among others, but there 
are still challenges such as the importance of struggle and resistance to insert the 
instruments of Alternation Pedagogy in the education system in a critical and 
emancipatory way, valuing the experience of those who experience or lived the 
pedagogical practices of the Alternation Pedagogy. It was concluded that in the 
context in which the school is inserted there is a great difficulty to find mechanisms 
for such valorization.The presentation was like a "seed" launched, and allowed the 
construction of a reflection of how important the appreciation of the educator who is 
involved with the instruments of Alternation Pedagogy, as an example, was 
mentioned, the insertion of a clause that values the educator of the schools of the 
field in the edict of the selective process, the length of time of service contain a 
greater weight and the valorization of the specific courses, because this would 
reduce the turnover of educators and the great number of people unprepared to work 
in such modality 
 
 Palavras-chave: Field education; Training of Educators; Pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

Analisando a dificuldade de implantar a metodologia da educação do campo na 

Escola Municipal de Ensino Integrado do Campo (EMEIC) “Francisco José Mattedi”, 

com um olhar mais crítico sobre os educadores, o sentimento de pertença, a 

construção de políticas públicas, nota-se desafios: a falta de formação de 

educadores para conhecer os elementos da educação do campo, a rotatividade dos 

educadores por falta de um edital especifico e a ausência de sentimento de pertença 

por parte de alguns funcionários.  

 

Uma escola que fez parte da minha infância com um ensino tradicional, e que 

passou a ser modalidade em educação do campo em 2013 justamente quando a 

mesma passou a ser meu local de trabalho. Uma trajetória de muitas lutas que 

finalmente realizou o sonho de muitas famílias camponesas da comunidade. 

Elementos da pedagogia da alternância foram implantados como, por exemplo, o 

caderno da realidade, o caderno de acompanhamento, comissões de mística, 

agropecuária, esporte e lazer, tarefas, estudo, finanças e alimentação, os planos de 

estudo e visitas às famílias. Muitas conquistas, mas também muitos desafios.  Com 

a mudança de governo e ao me deparar com a perca de vários elementos da 

modalidade educação do campo, causou-me uma inquietação e me fez querer 

investigar o que estava acontecendo no decorrer dos anos de 2014 a 2019 na 

EMEIC “Francisco José Mattedi” que aos poucos estava perdendo seus princípios.  

 

O interesse para tal investigação está ligado ao fato de conhecer mais 

profundamente os desafios e de como são importantes todos os instrumentos da 

Pedagogia da Alternância como: visita às famílias, edital e calendário específico, a 

aplicação do Plano de Estudo que é o método guia, e vários outros para tentar 

solucionar os problemas de implantação da metodologia da alternância e da 

educação do campo em uma escola municipal. 

A escolarização era tida como desnecessária, pois se pensava que os indivíduos 

que viviam no meio rural não precisam aprender a ler e a escrever (motivo da 

existência de muitos adultos analfabetos residentes nas zonas rurais) pois suas 

atividades eram eminentemente braçais, para qual saber ler e escrever consistia em 
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um luxo, porque para eles um trabalhador da roça não precisa saber ler e escrever, 

se seu serviço é lavrar o chão, então o que bastava é que eles tivessem 

conhecimento do trabalho com a terra. 

Diante desse contexto, as escolas que se encontravam estabelecidas no campo 

sempre foram desprezadas pela elite, vindo somente a ser valorizada a partir da 

elaboração da Constituição de 1988 e pelas lutas dos movimentos sociais que 

estavam voltadas para a sociedade camponesa.  

Os aspectos apresentados acima que dificultam a implantação da Pedagogia da 

Alternância foram os pressupostos que definiram o principal objetivo da pesquisa o 

qual instigou em discutir a importância da formação de educadores e de todos os 

instrumentos da Pedagogia da Alternância (práticas pedagógicas), com aqueles que 

desejam permanecer atuando nas escolas que atendam às populações do campo, 

contribuindo para a construção de uma educação vinculada às causas, aos desafios, 

à cultura e à história das populações do campo.  

Buscou-se primeiramente na pesquisa, compreender a importância de investigar as 

ações desenvolvidas contribuir por meio da formação de professores/educadores do 

campo para o fortalecimento das comunidades em que vivem e trabalham nas áreas 

rurais. Na sequência procurou-se democratizar o acesso ao conhecimento dos 

futuros educadores, que irão a e os desafios enfrentados por educadores e apontar 

soluções para os problemas de implantação da Pedagogia da Alternância na EMEIC 

“Francisco José Mattedi”. 

Para Saviani (2010, p. 381), nas escolas do campo é fundamental uma organização 

própria, ou seja, uma educação voltada para a população que vive nesse espaço, 

que venha atender às necessidades desses sujeitos, requerendo dessa forma um 

currículo no qual esteja voltado para a realidade do campo, recursos para o 

desenvolvimento dessa realidade, além da capacitação dos educadores para 

atuarem nessas escolas. 

Considerando esses objetivos, como caminho a ser percorrido pela pesquisa, 

estruturamos o trabalho em três capítulos: 

 No capítulo I: “Pedagogia da Alternância e Educação do Campo- Elementos de sua 

construção e desafios”, realizo uma abordagem reflexiva sobre a história da 
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educação do campo no Brasil, bem como da Pedagogia da Alternância apontando 

os elementos de sua construção e desafios, com o objetivo de fundamentar a 

trajetória das conquistas que a educação no/do campo foi adquirindo com o passar 

do tempo. 

No capítulo II: “Formação dos Educadores do Campo e as práticas Pedagógicas 

mediadas pelo Currículo”, reflito sobre a formação de educadores e as práticas 

pedagógicas, enfatizando a relevância das políticas da educação para a construção 

de uma educação de qualidade. 

O capítulo III: “Percurso teórico metodológico e resultados da pesquisa” traz os 

elementos acerca da metodologia da pesquisa e dos resultados obtidos, ressaltando 

a importância de uma boa formação para os educadores que estão inseridos nesse 

meio, formação está voltada para o campo com práticas pedagógicas coerentes com 

os princípios e fundamentos da educação do campo. Nessa concepção, os estudos 

empreendidos para a elaboração deste trabalho, foram elencados nas observações 

e pesquisas bibliográficas/pesquisa exploratória, através de embasamentos teóricos 

em autores diversos que tiveram grandes contribuições para este processo. 

Seguem as considerações finais e as referências. 
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CAPÍTULO I: PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO - 

ELEMENTOS DE SUA CONSTRUÇÃO E DESAFIOS 

 

Falar de educação do campo hoje é deixar-se desafiar por outras palavras e outros 

textos e contextos, nos quais as lutas campesinas coletivas por terra e educação 

pública de qualidade para todos se constroem como prática popular libertadora. No 

entanto, nem sempre foi assim. Os estudos atuais são reflexos de anos e anos de 

descaso e de implantação de políticas pedagógicas que favoreceram as macro 

políticas públicas de desenvolvimento industrial e agroindustrial, sendo entendida 

como mais um mecanismo contribuinte para a expansão do capitalismo. O homem 

do campo, no decorrer da história não teve reconhecido seus aspectos culturais, seu 

modo de vida e o seu saber social, gestado no trabalho e na luta cotidiana. 

 

1.1 PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: HISTÓRICO E INOVAÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO NO CAMPO 

A origem da Alternância como estratégia educativa não nos é recente. De acordo 

com GIMONET (2010) já na Idade Média existiam sistemas educativos de 

Alternância onde os “companheiros-aprendizes” ao frequentar os canteiros ou as 

oficinas, aprendiam, pela vivência, as profissões ou a escola desenvolvida nos 

séculos XVI e XVII, destinada a crianças abandonadas, na expectativa da inserção 

no mundo produtivo por meio da observação e implicação no meio natural e social, 

para as quais a instrução tradicional não surtia esses resultados esperados.  

Outro destaque definido por Roger Chartier (1999) é para as “escolas dominicais”, 

desenvolvidas entre os séculos XVII e XVIII com o intuito de, aos domingos, fornecer 

aos trabalhadores a instrução escolar que não podiam obter regularmente devido a 

jornada de trabalho ser intensa nos dias úteis das semanas. Houve ainda o exemplo 

de uma das maiores escolas francesas, denominada “escola das pontes e estradas” 

(século XVIII) onde os alunos engenheiros realizavam junto aos mestres em 

arquitetura missões e trabalhos práticos na realidade. Nessa escola se praticava a 

auto formação por meio da prática e o “mútuo ensinamento” quando, após uma 
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jornada, um aprendiz socializava com os demais os conhecimentos adquiridos 

naquele período. 

Na fase da industrialização acrescenta Fonseca (1961, p. 68), surgem diversas 

experiências de “escolas industriais” que conjugam o ensino elementar ao trabalho 

manual da fábrica, a fim de promover a instrução e o treinamento das crianças para 

o trabalho fabril. 

Já no século XIX surge a “escola socialista do trabalho” (experiência da revolução 

russa), sendo entendida por Pistrak como uma educação que prima pela união 

dialética entre a educação e o trabalho, sendo o trabalho como um princípio 

pedagógico da educação e meio de realização humana e a “escola liberal”, que se 

preocupava com a instrução escolar básica (ler, escrever e contar) como elementos 

essenciais para a instrução prática, tendo em vista que a industrialização nessa fase 

contava com tecnologias que exigiriam dos trabalhadores não somente a operação 

mecânica, mas certos exercícios de cálculo e interpretação. Dessa forma é que se 

desenvolvem uma série de experiências baseadas na máxima dual “teoria-prática” 

que rege a educação ocidental na fase do desenvolvimento da indústria e do 

capitalismo. 

Nesse contexto é que surgem nos anos 30 do século passado, na França, os 

Centros Familiares de Formação em Alternância (CEFFAs) a partir das 

necessidades de agricultores que estavam inseridos no mundo do capital, mas que, 

auxiliados por movimentos sindicalistas e sociais ligados à Ação Católica 

(movimento progressista da igreja) compreendiam os mecanismos de exploração e 

acumulação capitalista e vislumbravam proporcionar aos seus filhos uma educação 

que contribuísse para o desenvolvimento humano e de sua própria realidade. Assim 

criaram as Maisons Familiales Rurales (Casas Familiares Rurais). Segundo Chartier 

(1986) in Silva (2003, p. 43) os agricultores buscavam:  

Uma formação geral, social e profissional que fosse adaptada às 
condições dos jovens que viviam aquela realidade rural. Este 
projeto dos agricultores também era marcado por uma 
preocupação com o desenvolvimento da região em que viviam.  

Os pais necessitam de seus filhos nas propriedades e estes não podiam também 

perder o vínculo com a família e com a agricultura. Quanto aos conteúdos 
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trabalhados na escola estes eram em grande parte voltados para técnicas agrícolas. 

Havia discussões sobre religião, formação humana e cultural sobre a vida do campo 

e também uma abordagem objetiva, numa perspectiva de fazer emergir os saberes 

do camponês, suas crenças e seus valores. Um currículo esboçado pelos próprios 

professores e especificamente para a Escola Família surgiu apenas em 1942. 

Uma outra característica da Maison-Familiale, e que é importante destacarmos, foi o 

seu envolvimento desde o início com os sindicatos e movimentos sociais. 

[...] a Maison-Familiale sempre manteve uma relação muito 
estreita com os sindicatos rurais, primeiro, e em segundo lugar, 
com o Movimento da Ação Católica Francesa, (JAC), Juventude 
Agrícola Católica: Isto significa que a Maison Familiale nunca foi 
uma escola isolada da ação e desenvolvimento socioeconômico 
do seu meio (NOSELLA, 1977, p. 22). 

A experiência que foi bem-sucedida na França possibilitou a expansão dos CEFFAs 

para outros países da Europa e depois para o mundo inteiro. 

Essa experiência dos CEFFAs chegou ao Brasil nos anos 60 com o padre jesuíta 

Humberto Pietrogrande e sob a influência da Scuole Della Famiglia Rurale da região 

de Veneto, na Itália, local de origem do jesuíta. Nessa época o Brasil estava 

passando por grandes transformações econômicas e políticas. O êxodo rural era 

intenso, muitas famílias estavam deixando suas terras e migrando para os centros 

urbanos em busca de melhores condições de vida. Por outro lado, crescia o 

processo de industrialização e a necessidade de mão de obra que servisse ao 

sistema capitalista industrial.  

A situação política, por sua vez, era de obscuridade, de censura, tratava-se do 

regime ditatorial dos militares. A política adotada pelo governo contribuía para o 

processo de urbanização e industrialização em detrimento de políticas agrícolas e 

agrárias. 

É o mito da cidade grande e a ideologia do Jeca Tatu. Uma 
pesquisa socioeconômica realizada por especialistas demonstrou: 
é assim o meio rural! Seu empobrecimento é cada vez mais 
acentuado. Empobrecimento por falta de uma agricultura 
tecnificada; empobrecimento pela evasão dos jovens que migram 
para as cidades em busca de preparo e nunca mais voltam; 
empobrecimento econômico-financeiro, pois além de pouco 
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produzir, o que apura é empregado na cidade a fim de, nela, 
manter o estudo daqueles que não oferecem retorno depois; 
empobrecimento também porque aquele foi um tempo de 
formação dos grandes latifúndios e da ilusão de muitos pequenos 
proprietários, que com a migração para os centros urbanos 
tornaram-se favelados; e empobrecimento pelo esfacelamento da 
família com o corte brusco provocado pela migração e do diálogo 
entre gerações (MARTINS, 2006, p. 11). 

A situação no Espírito Santo não era diferente. O crescimento das grandes 

indústrias como a Companhia Siderúrgica de Tubarão e da Aracruz Celulose atraíam 

pessoas para a metrópole e, em contrapartida a erradicação dos cafezais levou os 

agricultores a venderem suas terras e a buscarem na cidade, alternativas de 

sobrevivência. 

As áreas antes ocupadas com as lavouras cafeeiras deveriam ser 
sistematicamente substituídas pela diversificação agrícola, com 
ênfase na produção de grãos, destinados à alimentação. No 
entanto, o que ocorreu foi que 70,1% dessas áreas foram 
ocupadas com pastagens em regiões onde antes predominava a 
pequena propriedade familiar (CALIARI, 2002, p. 85). 

Foi então, em meio a esse contexto de crise política, êxodo rural acentuado, 

descrença no campo e precárias condições de acesso à educação que surgiram as 

primeiras Escolas Famílias Agrícolas no Brasil, sendo o Espírito Santo o pioneiro na 

implementação das mesmas. 

Em 1968 foi criado em Anchieta/ES, numa Assembleia de agricultores, por líderes 

religiosos e representantes dos municípios vizinhos, o Movimento de Educação 

Promocional do Espírito Santo (MEPES), cujo objetivo principal é promover o 

homem por meio da melhoria da qualidade de vida no meio rural: 

A base para a ação será a promoção do homem todo e de todos 
os homens, entendido em todas as suas dimensões: espírito, 
mente, corpo, inteligência, sensibilidade, individualidade, 
sociabilidade [...], sem admitir nenhuma exclusão. Qualquer 
programa feito para aumentar a produção não tem, afinal, razão 
de ser, senão colocado a serviço da pessoa humana. Deve reduzir 
desigualdades, combater discriminações, libertar o homem da 
servidão, torna-lo capaz de, por si próprio, ser o agente 
responsável de seu bem-estar material, progresso moral e 
desenvolvimento espiritual (PIETROGRANDE, 1974, p. 05).   
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O MEPES é reconhecido hoje como uma instituição filantrópica que desenvolve suas 

ações em três áreas: na Saúde, com o objetivo de promover a ação sanitária, para 

isso mantém um hospital e maternidade em Anchieta/ES; na Ação Comunitária 

desenvolve um trabalho de apoio e assistência a projetos associativos, promovendo 

a formação de lideranças de ações comunitárias, financia projetos para ex-alunos 

das Escolas Famílias Agrícolas, promove cursos para mulheres, agricultores e 

mantém  quatro creches que atendem crianças de 0 a 5 anos no município de 

Anchieta, nas localidades onde existe maior concentração de mães trabalhadoras; e, 

na Educação o MEPES é conhecido no Brasil todo por suas Escolas Famílias 

Agrícolas. Atualmente, de acordo com o Censo Escolar 2016 são 18 escolas 

espalhadas de norte a sul no Espírito Santo, sendo dezessete Escolas Famílias 

Agrícolas situadas em regiões campesinas, desenvolvendo um trabalho junto aos 

filhos dos agricultores, acampados e assentados do MST e, uma Escola Família 

Turismo, situada no município de Anchieta–ES, com a mesma filosofia e 

metodologia faz demais EFAs, porém, voltada para a formação em hotelaria e 

gastronomia. 

Desta forma, a partir do trabalho do MEPES, surge a primeira Escola Família 

Agrícola em Olivânia, município de Anchieta, em março de 1969, e, posteriormente 

foram criadas as EFAs de Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e a de Campinho, em 

Iconha. 

O processo de expansão das EFAs ganhou força a partir de 1972, e o projeto foi 

para o norte do estado com a criação de Escolas Famílias Agrícolas em Jaguaré e 

no Córrego Bley, município de São Gabriel da Palha. No ano seguinte a expansão 

desta experiência rompe as fronteiras do estado do Espírito Santo chegando à 

Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia Amapá, Goiás e 

Minas Gerais. 

Mesmo buscando inspiração na Europa, ao chegar ao Brasil, a Pedagogia da 

Alternância foi fortemente influenciada pela identidade e intelectualidade brasileira e 

latino-americana, até porque muitas lideranças do MEPES e praticamente todas das 

EFAs estavam integradas as lutas sociais que marcavam esse momento histórico no 

Brasil. Segundo Silva (2004, p. 12), 
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Ao chegar ao Brasil, no final da década de 1960, a proposta 
estabeleceu um diálogo mais efetivo com as ideias da Educação 
Popular originadas na Teologia da Libertação, da Pedagogia do 
Oprimido, de Paulo Freire, e na perspectiva de organização do 
trabalho pedagógico, de Celéstin Freinet. 

 

Esse fato é notadamente marcante, pois a Alternância, em sua configuração 

brasileira, coloca-se a serviço das lutas e conquistas sociais das camadas populares 

por meio da educação.  Essa mesma tendência é explicitada em vários países latino 

americanos nos processos de expansão dessa estratégia pedagógica. 

Aproveitando a exitosa experiência das EFAs ligadas ao MEPES, foram sendo 

criadas simultâneas e, sobretudo posteriormente nos anos 80, Escolas com 

Pedagogia da Alternância nos Assentamentos, mantidas pelo Estado. Surgem 

também, em 1990, as Escolas Comunitárias Rurais de Jaguaré, ligadas a Secretaria 

Municipal de Educação e as Escolas Municipais de Barra de São Francisco, 

Mantenópolis, Ecoporanga, Nova Venécia, Rio Bananal e Colatina com a mesma 

proposta pedagógica. 

Com o decorrer do tempo, a Pedagogia da Alternância foi sendo discutida, refletida e 

concebida a partir do contexto brasileiro. O fato de ser uma experiência que veio de 

fora, trazida por estrangeiros poderia estabelecer uma relação de estranhamento ou 

até mesmo rejeição ao projeto. No entanto, o que a consolidou como prática 

dinâmica, viva e que transformou o entorno aonde vem sendo desenvolvida foi a 

constante reflexão, estudo, interfaces teóricas e trocas de saberes em nível nacional 

e também internacional. 

Com a expansão das Escolas Famílias para outras regiões, surgiu a necessidade de 

criar uma entidade que pudesse garantir a unidade da proposta pedagógica da 

formação por Alternância, articular e unir as escolas na busca de soluções para seus 

problemas comuns e fortalecer seu projeto político de se constituir como alternativa 

viável à escolarização de populações rurais. Foi criada, então, a União Nacional das 

Escolas Famílias Agrícolas do Brasil, a UNEFAB, instituída por ocasião da primeira 

Assembleia Geral das EFAs do Brasil, realizada em 1982. Segundo a UNEFAB 

(2014), 
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Atualmente, articuladas em torno da União Nacional das Escolas 
Família Agrícola do Brasil (UNEFAB), o ensino em Alternância no 
Brasil constitui um campo de práticas pedagógicas comprometidas 
com a formação integral dos camponeses. 

 

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, sendo: Escolas 

Municipais Comunitárias Rurais, Escola Estadual Comunitária Rural, Escolas 

Famílias Agrícolas, Escolas de Assentamento e Escolas Multisseriadas. 

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

são organizados em função da realidade concreta, permitindo períodos de formação 

na sede da escola (sessão), que se alternam com períodos no meio comunitário-

sócio-profissional (estadia). 

A educação do campo vem sendo pauta de discussão nos últimos anos. Nunca se 

reivindicou e debateu tanto diante das necessidades dessa modalidade de 

educação. Atualmente, vivenciamos reflexos de mais de cem anos de descaso que 

favoreceram somente um grupo de pessoas ou organizações que visam lucro em 

cima de suas atividades sendo assim, mais um dos que contribuíram para a 

expansão do capitalismo. 

No decorrer de toda a história o homem do campo não teve nenhum reconhecimento 

de sua luta diária e de seus valores culturais. O processo educativo seguiu outra 

realidade, onde os saberes dos povos do campo não foram ouvidos e as 

consequências refletem até os dias atuais, como por exemplo, o grande índice de 

analfabetismo e evasão escolar. Para diminuir essa taxa, existem grandes lutas 

campesinas que visam à valorização do sujeito do campo de forma integral. 

Vivenciamos na educação campesina que ainda se baseia na lógica da educação 

urbana com um ensino descontextualizado da realidade, onde muitos educadores 

que atuam nas escolas do campo não foram capacitados para lidar com os saberes 

culturais da região apresentando dificuldades de se inserirem nos processos de 

formação do educando. Outro fator é a rotatividade contínua de educadores na 
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escola, que pela ausência de um edital especifico dificulta a permanência do mesmo 

na escola ano após ano.  

Todas essas questões são alvos de discussões, de todos aqueles que lutam por um 

projeto político pedagógico que favoreça a construção social do homem do campo, 

pois “negar ao homem do campo uma educação própria é continuar reafirmando o 

elitismo educacional e favorecendo a não democratização do ensino”. 

A educação ofertada nas escolas do campo deve oferecer um ensino voltado para a 

realidade do local onde os alunos estão inseridos, vindo a se diferenciar das escolas 

que estão localizadas nas cidades. É necessário focar nas características da 

população camponesa, atingindo qualidade no sistema de ensino rural. No entanto, 

o desenvolvimento de uma educação do campo com qualidade requer vários fatores, 

dentre eles a boa formação dos profissionais inseridos nesse meio, recursos, 

materiais pedagógicos voltados para essa área, entre outras necessidades que se 

aplicam aos desafios para os indivíduos envolvidos na educação do campo. Assim, 

é preciso analisar os diversos desafios enfrentados pela educação do campo, 

procurando apontar sugestões para a sua melhoria. 

A Pedagogia da Alternância como sistema pedagógico, cujo princípio é de formação 

integral do jovem em vista do desenvolvimento equilibrado da pessoa e do meio, 

projeta através do seu Currículo um ser, sujeito de transformação, que assimile a 

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

fazendo parte de dentro do processo de sua formação e apoiado, orientado pelos 

agentes educacionais, buscando desenvolver continuamente as potencialidades 

humanas em todas as dimensões, sendo elas: 

 Ecológicas: compreensão da inter-relação entre o homem e a natureza, 

valorização dos recursos naturais. 

 Éticas: respeito aos valores essenciais, justiça, solidariedade. 

 Espirituais: respeitar e cultivar as relações sociais e a natureza para além de 

nossa geração. 

 Filosóficas: perceber o sentido das coisas e da vida, o porquê dos fenômenos. 

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

apreciar e produzir as expressões gráficas no tempo e espaço. 
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 Intelectuais: exercitar a inteligência, o pensamento.  

 Técnicas: desenvolver as habilidades, o modo de fazer as coisas, respeitando o 

outro e a natureza. 

 Científicas: conhecimento sobre o fundamento da técnica. 

 Profissionais: realizar-se na profissão, sentir-se bem no trabalho. 

 Humanas: sentir-se coletivo, socialmente justo e comprometido. 

Fonte: Arquivo da escola EMEIC “Francisco José Mattedi” (2013). 

 

Na Alternância, os programas, representam a antecipação e a previsão, próprias do 

planejamento. Os programas não se constituem elementos da complexidade por 

eles próprios, mas por sua origem e intencionalidade. Dessa maneira, eles sempre 

representam uma forma de atingir a um objetivo, que, por sua vez, diz respeito às 

peculiaridades/particularidades da vida das pessoas daquele lugar. “Constata-se, 

então, que o problema essencial é aproximar a escola das necessidades da 

economia e da vida camponesa” (PISTRAK, 2002, p. 70).   

O cotidiano, quando ‘pedagogizado’, torna-se uma forte referência de aprendizado 

da Alternância, pois ele representa as necessidades reais, imediatas da vida 

concreta das pessoas. Esses momentos se constituem como grandes espaços de 

cultivar valores significantes da vida e da história da humanidade, como a 

solidariedade, a harmonia, o companheirismo; todos esses aspectos, fundamentais 

à educação. 

 

A Pedagogia da Alternância é tida como uma das pedagogias do trabalho, porque 

funciona como uma pedagogia preocupada com a relação entre a vida prática e a 

escola, numa relação dialética: prática - teoria - prática. Segundo o Parecer 

CNE/CEB nº 01/20061:  

Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a 
aproximação ou a ligação de dois lugares com suas lógicas 
diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É 
necessária uma sinergia, uma integração, uma interpenetração 
rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato e concreto, 
saberes formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e 
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produção, trabalho intelectual e trabalho físico (manual) (BRASIL, 
2006, p. 4). 

 

Quando os agricultores pensaram em criar um centro da Pedagogia da Alternância, 

foi porque a realidade mostrou a necessidade de uma educação que viesse 

melhorar a vida no campo. Criaram então uma “escola própria e apropriada para as 

famílias daquele lugar”. Própria porque não deveria ser um “presente” de alguém 

para a comunidade, mas um patrimônio das pessoas dali. Apropriada porque deveria 

servir intensamente para a vida da comunidade. Esse é o princípio filosófico da 

Alternância. 

 

1.2 ELEMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL 

 

No Brasil colônia, o sistema educacional não tinha muita importância e nem era 

tratado como deveria. Assim, os trabalhadores rurais, que naquela época eram os 

negros, os colonos imigrantes, os escravos e os índios, ficavam prejudicados, pois 

não podiam aguardar as políticas educacionais acontecerem, já que o trabalho que 

eles exerciam, que era lidar com a terra, era considerado desnecessário se aprender 

a ler e escrever.  

Diante disso, Silva (2004, p. 1) vem nos dizer que “a escola brasileira, desde o seu 

início até o século XX, serviu e serve para atender as elites, sendo inacessível para 

grande parte da população rural”. É possível perceber, que antes a escola era tida 

somente para os filhos dos nobres, a elite, e quem pertencia às classes populares 

era excluído do meio educacional. 

Somente a partir de 1930, que a educação, começou a ganhar destaque na 

sociedade, especialmente depois do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

(1932), que aconteceu no governo de Vargas, onde era proposto uma reorganização 

na educação brasileira, onde se propunha uma educação pública que fosse 

oferecida para todos. 

Outro fator que veio a influenciar o destaque na educação foi à urbanização e a 

industrialização que acorreu no país, os brasileiros começaram a perceber que seus 

filhos poderiam deixar o trabalho braçal que é excessivamente cansativo na zona 

rural e partir para novos rumos na cidade.  
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Assim, os camponeses começaram a observar a oportunidade de educação 

promovida pela industrialização e urbanização, como um meio no qual haveria a 

possibilidade de dar origem a uma transformação social, vindo então, a colaborar 

para a saída de algumas pessoas do meio rural. Porém, a educação permaneceu 

precária para aqueles que ainda continuaram no campo, se quando a economia era 

totalmente baseada na agricultura, a educação era completamente deixada de lado, 

não seria a partir dessa transformação que iria mudar, já que a economia do país 

passava a ter como fonte de renda também as indústrias. Silva vem frisar que: 

Após a década de 30 do século passado, a escola ganhou espaço no 
campo, porém, esse processo se deu sem considerar “a população a 
quem se destinava, o contexto onde estava situada, as relações 
sociais, produtivas e culturais e a necessidade de formação sócio 
profissional desse povo (SILVA, 2004, p. 2).  

 

No período da Ditadura Cívico-Militar (1964 a 1985), ocorreram diversas campanhas 

para alfabetização, tendo como objetivo transformar o Brasil em uma potência 

internacional.  

Com o enfraquecimento e termino da ditadura, na década de 80, o país precisou 

passar por uma redemocratização, onde ocorreu a composição de uma nova 

Constituição Federal, que foi instituída e publicada em 1988.  

Assim, em relação à educação, declarou-se a gratuidade e a obrigação quanto ao 

Ensino Fundamental, assim como, a ampliação para o Ensino Médio, gestão 

democrática quanto ao ensino público, autonomia das universidades. Para 

complementar essa nova Constituição, em relação às perspectivas educacionais, 

correu o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no qual derivou 

em uma discussão democrática entre a comunidade educacional. 

Entretanto, essa lei não foi sancionada, sendo avaliada muito detalhista, contendo 

mais de 172 artigos. Em 1992, entrou em pauta o denominado “Substitutivo Darcy 

Ribeiro”, vindo a ser aprovado em 1996, ficando conhecido por Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96). 

A LDBEN 9394/96 em relação à educação do campo, promoveu um grande 

progresso, embora demorado. Em seu artigo 28 se faz referência à oferta da 



25 
 

 
 

educação para as pessoas da zona rural, com currículos e metodologias próprias 

aos alunos pertencentes a zona rural, de acordo com seus interesses, onde haja 

uma organização escolar com características próprias, com uma adaptação do 

calendário escolar às condições climáticas e as temporadas da agricultura.  

No artigo 26, com referência ao currículo, abriu-se uma extensão para que as 

diferenças do local fossem incorporadas a base nacional comum a todos os 

estabelecimentos de ensino.  

De acordo com esses artigos presentes dentro da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, a gestão educacional, tanto no âmbito 

municipal, estadual ou escolar, pode levar em consideração à realidade do povo, 

para a construção das políticas educacionais, tendendo unir o ensino da sala de aula 

com as práticas sociais.  

Tudo isso possibilitou que os moradores do campo, que por muito tempo tiveram seu 

direito à educação negado, passassem a ter a oportunidade de exigir das políticas 

educacionais, uma educação voltada para a sua cultura, para o trabalho vivenciado 

no campo e principalmente para as suas lutas. Lutas estas que possuem diversos 

objetivos, além de uma educação que tenha qualidade e que aconteça no campo e 

voltada para o campo, também a luta por terra, saúde, dignidade, respeito e 

valorização. 

Por meio dessas lutas originaram nos movimentos sociais do campo (final dos anos 

70 e início dos 80), mais precisamente dentro dos acampamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, escolas que desenvolviam uma metodologia 

diferente e adaptada para as lutas da população que mora no campo, estão escolas 

receberam o nome de Itinerantes. 

Estas escolas funcionam nos acampamentos e procuram refletir as dificuldades dos 

trabalhadores rurais sem-terra, as aulas são pautadas em "temas geradores", que 

são desenvolvidos ao decorrer do ano.  

Dessa forma, as escolas itinerantes pertencentes ao MST são espaços públicos que 

propiciam o conhecimento, a formação humana, a criação, a socialização por meio 



26 
 

 
 

dos valores éticos-políticos e democráticos. Elas proporcionam reflexões que 

ajudam na construção de um futuro melhor para a educação pública. 

A educação do campo deve levar em consideração que as pessoas envolvidas nela 

têm uma história, estão em meio às lutas sociais, possuem sonhos, rostos e nomes, 

etnias diferentes. Cada indivíduo de forma individual e coletiva se forma na relação 

de pertence a terra e também através das formas de organização solidária. 

Consequentemente, os currículos escolares necessitam de desenvolvimento por 

meio das mais diversas formas de composição e de reconstrução dos espaços 

físicos e simbólicos, dos territórios, dos sujeitos. O currículo precisa incorporar ao 

cotidiano da escola, uma cultura de justiça social, sendo essencial para um bom 

desenvolvimento do projeto político de educação no campo. 

As políticas da educação para uma formação humana devem estar pautadas nos 

estímulos aos indivíduos envolvidos no meio educacional, na probabilidade de se 

criar como outros espaços, um local que seja humano de uma convivência social 

agradável e desejável. 

A formação humana está envolvida num processo educativo no qual o sujeito 

constitui-se em um ser social livre, responsável e capaz para refletir sobre suas 

atividades, de ver e saber corrigir os seus erros, de colaborar e de se relacionar 

eticamente, dessa forma, a educação como formação humana é igualmente uma 

ação cultural. 

Nesse processo de englobamento dos conhecimentos, dos valores, atitudes e 

comportamentos constituídos por meio do processo educativo, precisa se refletir 

igualmente na dimensão institucional, e que seja de uma forma estável e sistemática 

e deve cruzar por toda a vida escolar. 

Devendo também, fazer parte do processo avaliativo, onde é preciso considerar os 

saberes adquiridos através das experiências da vida de cada aluno e aluna, 

constituindo uma ferramenta de análise das necessidades por meio dos quais estes 

saberes tem a necessidade de serem acrescidos.  

Para se colocar em prática as políticas públicas para o fortalecimento da 

sustentabilidade dos habitantes do campo, os indivíduos precisam ficar cautelosos 
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para as diferenças que existem entre esses povos, pois o campo é diferente, possui 

muita diversidade em seu meio.  

Esta variedade está voltada para dois segmentos, sendo o primeiro o fator de que 

não se pode fazer a construção de uma política de educação igual para todas as 

pessoas do campo e a segunda, por ser diversificada, deve estar unida às políticas 

nacionais, seguindo as especificidades de cada região ou de cada território, que se 

distingue dos demais.  

A política nacional de educação do campo requer que os indivíduos envolvidos nela 

tomem uma nova postura, participando ativamente do processo, instigados pela 

preocupação com o desenvolvimento da região/lugar.  

A Educação do Campo foi inserida nas políticas educacionais há pouco tempo, 

tendo sido voltada para os direitos dos povos do campo, sua história faz referência 

com a luta educacional por indivíduos que antes nunca haviam ocupado este meio, 

os camponeses. 

 

A esse respeito Caldart (2004, p. 2), explicita:  

 

A Educação do Campo deve ser compreendida como um conceito 
próprio do tempo histórico atual e deve ser debatida a partir do 
contexto que origina seu surgimento: as condições socioeconômicas 
da sociedade brasileira atual e a dinâmica específica que envolve os 
sujeitos sociais do campo.  
 

A autora evidencia que a Educação do Campo surgiu do pacto entre as lutas dos 

sem-terra pelas escolas públicas nos assentamentos, juntamente com as lutas de 

relutância de diversas comunidades rurais e organizações para não perderem as 

suas escolas, seus territórios, a identidade criada.  

 

Sendo assim, entre os desafios da Educação do Campo, unido aos esforços para a 

garantia do acesso ao saber como instrumento fundamental para a permanência das 

pessoas camponeses no espaço rural, ainda se encontra a missão de conquistar a 

construção de uma estrutura para a educação do campo que ainda não existe. 

Arroyo (2004, p. 126), destaca que a fraqueza e vulnerabilidade do processo 

educativo são dramáticas na educação do campo:  
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É no campo que se fecham escolas quando se mudam os dirigentes 
dos governos municipais, ou se levam os meninos de um lado para 
outro, ou seja, não há um sistema, não há ainda algo a ser 
respeitado, algo que tenha uma dinâmica própria, uma vida própria, 
que esteja acima do novo dirigente ou da nova administração do 
município ou do estado. 
 

 

Diante de uma reflexão e busca de estratégias para melhorias da Educação no 

Campo brasileiro, é preciso analisar as desigualdades presentes a todo o momento 

na sociedade diante desta realidade, para depois se criar formas de ações 

educacionais que sejam capazes de desprender transformações na realidade 

educacional nesta região.  

 

A diferenciação encontrada entre os alunos pertencentes ao sistema público escolar, 

em especial os que estudam no campo, não podem ser incluídas em uma única 

forma de avaliação, que menospreza situações excessivamente diversas de saída. 

Assim, Gatti (2002, p. 26) afirma:  

 

Mesmo discutindo-se a importância das “variáveis de contexto”, as 
proposições para escolas, currículos, métodos, processos avaliativos 
retomam certo padrão de neutralidade, de universalidade, passando-
se ao largo da consideração dos processos de diferenciação social e 
cultural em que crianças e jovens estão inseridos, processos esses 
que implicam diferenciais de códigos intelectuais, comportamentais e 
de linguagem. 

 

Não podemos de forma nenhuma considerar insignificantes as condições sociais e 

econômicas que envolvem os processos da aprendizagem dos alunos do campo, 

sejam elas relativo ao nível de renda familiar auferido ou ao meio cultural ao qual o 

aluno e sua família estão inseridos.  

 

É necessário considerar que a escola do campo traz em si os sinais dos indivíduos 

que fazem parte dela, são diferenças transformadas em desigualdades. É forte a 

ligação entre as desigualdades sociais e econômicas, enfrentadas por eles no 

campo e a falta do direito à educação no território onde vivem. Para entender os 

resultados alcançados pelas escolas e construir caminhos indispensáveis a sua 

superação, é preciso tomar conhecimento sobre essas marcas de desigualdades. 
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Os dados atuais sobre as condições sociais e econômicas da situação educacional 

ainda apontam uma forte desigualdade entre o campo e a cidade. Entre as 

características notáveis dessa desigualdade está a ausência de recursos e o difícil 

acesso aos bens públicos, com relação às pessoas que vivem na cidade. É preciso 

evidenciar aqui o que acentua Casassus (2002, p. 38): 

A desigualdade de renda repercute em outras desigualdades sociais, 
tanto como acumulações do passado quanto como expressões que 
resultam da situação presente. A desigualdade de renda tem um 
impacto notório no acesso e na permanência da educação. 

 

Além de uma renda muito baixa, a população do campo está entre os índices de 

analfabetismos mais altos. Cerca de 25,8% da população adulta que vive na zona 

rural é analfabeta, enquanto que nas cidades este índice é bem inferior, chegando a 

uma taxa de 8,7%. Pesquisas a domicílio realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estática, (2010) revelam que a escolaridade média da população 

habitante nas zonas rurais que está entre 15 anos ou mais, é de 3,4 anos, enquanto 

que a população que vive na zona urbana, com está mesma faixa de idade é de 7 

anos.  

 

Outro problema enfrentado na educação do campo está nos altos índices de 

defasagem idade-série, que são alunos cursando uma série com idade acima a que 

seria recomendada ou prevista para sua idade.  

 

O nível de formação dos docentes também é uma precariedade, conforme um 

documento do INEP (Panorama da Educação do Campo) no Ensino Fundamental I, 

apenas 21,6% dos educadores das escolas do campo possuem formação superior.  

 

Outro problema enfrentado pelos educadores está no baixo salário pago para esses 

profissionais que trabalham nas áreas rurais. Fazendo uma comparação entre os 

educadores das escolas do campo, aos educadores das escolas urbanas, é possível 

perceber que estes têm menos benefícios quanto às formações acadêmicas e 

menos informações cotidianas, além de enfrentarem a pouca oferta de materiais 

didáticos para lecionarem. 
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Além de todos esses desafios, ainda convivem com alunos com diversas carências, 

desde emocionais, até as financeiras.  

 

Diante desse quadro, fica evidente a necessidade de se cumprir uma política pública 

para a educação onde haja a valorização dos profissionais da área da educação do 

campo, igualitariamente aos da cidade. É essencial frisar a importância de ações 

que estejam focadas para a expansão da formação profissional adequada e 

continuada, melhorias salariais, para que o educador se sinta estimulado a 

permanecer no campo, pois é essencial a sua valorização para que seja garantida a 

qualidade do ensino. 
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CAPÍTULO II: FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DO CAMPO E AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS MEDIADAS PELO CURRÍCULO 

 

Sabemos que a realidade econômica, política, social, cultural, ideológica é 

construída historicamente como um conjunto de relações complexas que podem 

afetar a escola e a educação em seus diferentes níveis, uma vez que a escola é 

parte da sociedade e não algo isolado.  

Esse fato é notadamente marcante, pois a Alternância, em sua configuração 

brasileira, coloca-se a serviço das lutas e conquistas sociais das camadas populares 

por meio da educação, principalmente no campo. Essa mesma tendência é 

explicitada em vários países latino americanos nos processos de expansão dessa 

estratégia pedagógica. 

Somente em 1997, com a realização do I ENERA (Encontro Nacional dos 

Educadores da Reforma Agrária) é que o tema da Educação Rural retoma seu vigor 

devido a grande repercussão que o evento teve nos Estados, organiza-se a primeira 

conferência da Educação do Campo que é realizada em 1998 sendo possível, daí 

em diante, a organização dos princípios da Educação do Campo, a publicação dos 

Cadernos da Educação do Campo, a criação do PRONERA, a criação da 

SECAD/MEC e da CEGEC, as Conferências de Educação do Campo, formulação 

das Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, entre outros, dos quais 

destacamos o recente Decreto 7.352, de 04 de novembro de 2010, que dispõe sobre 

a política nacional de educação do campo. 

Tal sistematização resultou no que, recentemente conhecemos como “Movimento de 

Educação do Campo” que não se reduz a dimensões curriculares e metodológicas, 

mas compreende a “processos culturais, as estratégias de socialização, as relações 

de trabalho vividas pelos sujeitos do campo em suas lutas cotidianas para manterem 

sua identidade, como elementos essenciais de seu processo formativo” (MOLINA, 

2009, p. 31). 
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Com esses mesmos princípios, os Centros Familiares de Formação em Alternância 

surgiram a partir das necessidades dos agricultores em proporcionar aos seus filhos 

uma educação que contribuísse para o desenvolvimento de sua própria realidade.  

A configuração brasileira da Pedagogia da Alternância contribuiu para a 

consolidação dos princípios da Educação do Campo explicitados por Molina (2009, 

p. 23):  

A Educação do Campo (...) busca cultivar um conjunto de 
princípios (...) com a perspectiva de oportunizar a ligação da 
formação escolar à formação para uma postura na vida, na 
comunidade, na promoção do território rural, compreendido este 
como espaço de vida dos sujeitos do campo. Entre estes 
princípios podem-se mencionar: o protagonismo dos educandos 
nos processos formativos; o estímulo a sua auto-organização; a 
ampla participação na gestão desses processos, as mudanças 
nas estratégias de organização e seleção dos componentes 
curriculares; a pesquisa como princípio educativo. 

 

A Pedagogia da Alternância como sistema pedagógico, cujo princípio é de formação 

integral do jovem em vista do desenvolvimento equilibrado da pessoa e do meio, 

projeta através do seu Currículo um ser, sujeito de transformação, que assimile a 

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

fazendo parte de dentro do processo de sua formação e apoiado, orientado pelos 

agentes educacionais, buscando desenvolver continuamente as potencialidades 

humanas em todas as dimensões. 

O Plano de Estudo, então, é o método guia da Alternância. Ele é caminho que 

pretende conduzir o sujeito de uma forma de ver e entender a realidade (concreta, 

estabelecida, sentida), para uma prática renovada. De acordo com Nosella (2007, p. 

52): 

O Plano de Estudo jamais é uma aplicação técnico-agrícola, no 
sentido da Escola ensinar ao aluno técnicas cada vez mais 
aprimoradas para ele, em seguida, aplicá-las na propriedade de 
sua família. O enfoque do Plano de Estudo é a conscientização: ‘é 
um compromisso dos alunos e de sua família para analisar sua 
própria vida’. 
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Em situações plenas de aplicação da Alternância com o cunho mobilizador e 

transformador o Plano de Estudo se concretiza por meio de um questionário que 

recebe o nome de Ficha de Pesquisa. Essa facilita o diálogo e a interlocução dos 

estudantes com suas famílias, comunidade e com a própria realidade.  

Segundo Chartier (in SILVA, 2003, p. 59), o “Plano de Estudo constitui um apelo à 

imaginação dos jovens, na medida em que eles próprios desenvolvem uma reflexão 

sobre a sua realidade vivida”. Por meio dessa investigação, de sua socialização, 

problematização e sistematização é que se desenvolvem as demais atividades na 

sede da escola, sempre no sentido de ampliar, esclarecer, criar novas expectativas e 

esperanças em relação à vida. 

A Educação do Campo percebe o trabalho como princípio educativo, pois está 

preocupada com a relação entre todas as dimensões vida e a escola, numa relação 

dialética entre a prática e a teoria. Segundo o Parecer CNE/CEB nº 01/2006:  

Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a 
aproximação ou a ligação de dois lugares com suas lógicas 
diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É 
necessária uma sinergia, uma integração, uma interpenetração 
rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato e concreto, 
saberes formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e 
produção, trabalho intelectual e trabalho físico (manual). 

Assim, estudantes e educadores se organizam em comissões de trabalho 

participando de toda organização da escola num movimento capaz de gerar 

autonomia e protagonismo dos sujeitos envolvidos.  Dessa forma, não criamos 

contradições entre os conhecimentos teóricos e os produzidos pela prática realizada 

nas ambiências da escola.  

Quando se pensa em educação no meio rural, concebe-se uma educação diferente 

daquela traçada pelas estruturas oficiais de ensino público. Pensa-se numa escola 

na qual o educador, estudante e comunidade estejam unidos na elaboração e 

implementação de uma formação que contribua para a valorização do campo, 

visando formar homens e mulheres que potencializem as transformações sociais e 

transformem a si mesmos, pessoas que se sintam parte de um coletivo. Dessa 

forma, são características da educação do campo: 
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 A educação do campo deve ser um instrumento de capacitação para a vida 

formando pessoas críticas e conscientes da realidade de opressão em que 

vivem, visando a transformação da mesma; 

 A educação não acontece apenas na escola, mas em todos os espaços da 

família e da comunidade.  

Uma educação comprometida com a qualidade de vida do homem do campo, que 

contribua para o acesso a novas tecnologias de produção, adaptadas à realidade 

dos pequenos agricultores, que viabilize o desenvolvimento socioeconômico- cultural 

dos agricultores; 

Uma educação onde a escola deixe de ser o lugar onde o estudante só vai aprender, 

e passe a ser um espaço onde a comunidade, educador e estudantes, passem a 

produzir novos conhecimentos nos diferentes aspectos e dimensões da vida social, 

visando contribuir para as transformações sociais necessárias à construção de um 

mundo mais humano, solidário, justo e fraterno. 

Podemos afirmar que toda experiência social humana é educativa. Contudo, 

determinadas atividades desempenham particular importância na capacidade de, 

simultaneamente, promoverem a transformação da natureza, das relações sociais e 

do próprio ser humano. De serem potencializadoras da práxis, que está na base da 

humanização, constituindo verdadeiras matrizes pedagógicas. 

O currículo para SACRISTÁN tem sido alvo de interesses tanto daqueles que atuam 

nas escolas, como também de diferentes instâncias públicas e privadas envolvidas, 

diretamente ou indiretamente, na organização e na oferta da educação. Nas 

relações entre educadores, estudantes e os conteúdos escolares, não apenas são 

socializados conhecimentos, mas nesses processos estão sendo produzidas 

diferentes formas de pensamento, estão sendo despertados novos interesses e 

sensibilidades, estão sendo criadas novas formas de comportamentos e valores.  

Dessa maneira, o currículo está centralmente envolvido na produção das 

subjetividades. Em função disso o currículo tem sido objeto de constantes reformas, 

buscando adequá-lo às mudanças econômicas, sociais e culturais, tornando-o mais 
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afinado com teorias no campo do ensino e da aprendizagem e/ou mais sintonizado 

com os interesses do mercado e/ou com interesses sociais mais amplos. 

Considerando-se, então, a centralidade do currículo na educação escolar, são 

sempre bem-vindas publicações nesse campo por colocarem na mesa novas 

questões, novos problemas, por trazerem à tona novas percepções, novos pontos 

de vista, novas abordagens, por permitirem reflexões sobre novos e velhos 

problemas e novas articulações de ideias e práticas pedagógicas. 

A história do currículo tem se debruçado sobre o estudo das práticas pedagógicas, 

buscando entender como no cotidiano das instituições escolares, são organizados e 

trabalhados os saberes escolares. Neste sentido busca-se conhecer o processo de 

seleção dos conteúdos desenvolvidos nas diferentes disciplinas, a forma como estão 

estruturados ao longo do percurso escolar e as relações que se estabelecem entre 

os diferentes tipos de saberes que compõem o currículo escolar.  

Sabe-se, que as políticas e propostas curriculares são mediatizadas pelos órgãos 

gestores legais, pelas instituições escolares e pelo trabalho docente e por isso o 

campo do currículo encontra-se intimamente relacionado com o estudo das 

instituições escolares e das práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professorado.  

Conhecendo-se as formas como os docentes buscam organizar seu trabalho, as 

dificuldades que encontram para desenvolvê-lo, assim também como sua visão 

sobre educação, suas crenças e valores, torna-se possível compreender como as 

propostas oficiais são reinterpretadas pelo conjunto do professorado e por cada 

docente no interior das instituições escolares e da sala de aula. 

No campo das políticas públicas curriculares e de formação docente, Canen (2001) 

analisa como a questão da diversidade é tratada pelo documento da Conferência 

Nacional de Educação (CONAE), na produção acadêmica e em atividades de 

extensão universitária. A autora enfatiza que a necessidade de se ampliar o debate, 

evitando-se “posturas que homogeneízam as identidades e congelam as diferenças”. 

Entende-se que Identidade são os documentos que norteiam, que identificam uma 

unidade escolar, o Projeto Político Pedagógico, o Currículo, onde todos por sua vez 

são políticas públicas. Sendo assim, as políticas de currículo e as políticas de 
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formação docente podem ganhar novas luzes quando examinadas sob a ótica das 

mútuas interseções e no bojo das políticas mais amplas de educação. 

As atuais políticas do ensino básico são herdeiras das reformas de currículo dos 

anos de 1990. Delas mantiveram os referenciais e parâmetros curriculares nacionais 

da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, bem como os 

princípios em que estes se sustentam. Tal como as reformas educacionais 

realizadas entre os anos de 1980 e 1990 em vários países do hemisfério Norte e da 

América Latina, a concepção de currículo adotada pelo sistema educacional 

brasileiro passa a entender a educação básica como um continuum regido pelos 

mesmos princípios educacionais. 

Acompanhando as transformações da nova ordem mundial, as orientações de 

currículo contribuem para promover a guinada radical das políticas educacionais que 

viabiliza a mudança do eixo das políticas voltadas para a igualdade, dirigidas a todos 

indiscriminadamente - características dos períodos de expansão dos sistemas 

educativos e da universalização da escolaridade obrigatória - para as políticas da 

equidade, que conferem atenção a grupos específicos. Nesses termos, o currículo, 

ainda que composto pelas áreas de conhecimento disciplinar passa a ser orientado 

pelo caráter transversal e interdisciplinar do conhecimento e pela necessidade de 

contextualizá-lo, pela noção de competência e pela ênfase à diversidade. 

Admitindo que o currículo não deva se alhear quanto a questões sociais candentes 

sobre as quais não há uma organização sistematizada de conhecimentos como nas 

disciplinas escolares tradicionais, nele também são introduzidos os temas 

transversais. Cria-se assim, em âmbito nacional, um espaço para abordar mais 

amplamente nos sistemas de ensino questões como as suscitadas pela diversidade 

cultural, gênero e sexualidade, meio ambiente e outras, o que enseja o 

desenvolvimento de estudos e a produção de materiais para serem utilizados na 

educação básica sobre esses temas. 

Muito já se falou a respeito dos princípios que fundamentam o currículo. Entretanto, 

mais uma vez sobre dois deles, em razão de seus amplos desdobramentos nas 

atuais políticas de ensino e de docentes: primeiro sobre a atenção à diversidade; 

depois sobre o ensino orientado pela noção de competência.  
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Nas duas gestões do governo Lula (2003-2010) os referenciais nacionais de 

currículo são mantidos, mas novas ênfases e significados lhe são atribuídos. 

O direito à educação, evocado nas décadas passadas basicamente nas dimensões 

civis, políticas e sociais, passa a ser reafirmado na sua dimensão mais ampla, que 

engloba as demais: a de direito humano universal. Como um direito humano 

inalienável, e seu fundamento maior, a educação é adjetivada. 

O direito passa a ser a uma educação de qualidade. E a educação de qualidade é 

prerrogativa de todos. A qualidade social da educação, que deve ser a sua 

resultante, vem impregnada dos pleitos de democratização, de participação nas 

diferentes instâncias de decisão da vida pública e privada, de inclusão e de 

superação das desigualdades e injustiças. 

O direito a educação como direito humano, impõe-se também como direito à 

diferença. A atenção às diferenças ganha centralidade na pauta da educação e as 

clássicas desigualdades de classe são pareadas com diferenças das mais diversas 

naturezas, sem que umas se sobreponham às outras em ordem de prioridade nas 

demandas por reconhecimento. Da igualdade de oportunidades, passa-se à garantia 

de condições de acesso aos bens sociais e culturais. Daí as ações de governo 

voltadas aos negros, indígenas, populações do campo, ribeirinhos, quilombolas, 

estudantes pertencentes a grupos de risco, jovens e adultos, populações 

encarceradas. 

A diversidade impregna as ações do MEC, o que se reflete nas próprias diretrizes 

curriculares nacionais, que as incorporam como uma de suas matrizes (Pareceres 

CNE/CEB nº 7/2010 e nº 10/2010). Também se estende, em diferente medida,  às 

ações e programas das redes estaduais e municipais de ensino. O ministério tenta 

conciliar as políticas da igualdade, dirigidas a todos sem requisito de seleção, e as 

da equidade, direcionadas a grupos sociais em desvantagem. Mas o faz não sem 

tensões, conflitos e contradições. 

O currículo ocupa hoje um lugar muito particular no contexto da educação. Isso 

porque os estudos de currículos são de grande importância para avaliar e para 

orientar propostas e práticas escolares articuladas dentro de projetos de políticas 

públicas da educação. As questões sobre currículo tornaram-se centrais na 
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discussão sobre a importância e sobre os problemas da educação escolar e não 

escolar. 

Pesquisas e estudos sobre currículo, fazem hoje parte do cenário nacional 

alimentando debates e discussões sobre os currículos das nossas escolas nos 

diversos ramos e níveis de ensino como também sobre as dimensões formativas em 

diferentes espaços da vida social. 

O reconhecimento de que outros espaços e artefatos também ensinam, e com os 

quais também se aprendem, vem disputando espaço os currículos escolares para se 

firmarem como espaços formadores e educadores das novas gerações. Todas as 

dimensões convergem para a busca de respostas para o desafio que é “educar as 

novas gerações”.  

A relevância conferida à família pela Constituição Federal no seu Cap. VII – Da 

família, da criança, do adolescente e do ancião em seus artigos 226, 227 e 228, 

como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Cap. III – Do direito à 

convivência familiar e comunitária, nos estimula a empreender uma incursão de 

caráter teórico-conceitual sobre as leis existentes que referendam a questão familiar 

e sua relação com as práticas de políticas sociais desde o ponto de vista 

educacional.  

Nota-se que as práticas postuladas nos documentos supracitados se constituem em 

vias de acesso que as escolas possuem para implementar processos de integração 

e participação familiar que podem e devem ser organizados e executados pela 

escola.  

Essa constatação nos leva a refletir sobre as dimensões da inter-relação escola-

família no âmbito da comunidade e se intenta verificar a possibilidade de 

operacionalizar uma orientação que possa refletir a viabilização de uma inter-relação 

mais efetiva, que também perpassa as práticas pedagógicas.   

A participação da família/comunidade na escola visa à qualidade social do trabalho 

educativo. Essa participação não é a mera presença de várias pessoas em reuniões, 

mas um coletivo que se forma no trabalho conjunto, na construção histórica de uma 

educação de qualidade socialmente referenciada. Trata-se de uma luta concreta 
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para construir a escola que queremos e precisamos, na situação real da escola que 

temos. 

A presença da família na escola e seu comprometimento efetivo com a educação 

dos seus filhos não é algo que se impõe, mas se conquista, envolvendo a formação 

dos educadores, a construção do currículo e as práticas pedagógicas decorrentes 

dessa articulação. É construção da cidadania, do acolhimento, da solidariedade, do 

envolvimento com os problemas da comunidade e da dignidade. 

A família tem a responsabilidade de proporcionar aos seus filhos um 

desenvolvimento pleno. A escola também deve garantir que o estudante tenha 

condições para se apropriar dos conhecimentos e dos bens culturais produzidos 

socialmente pela humanidade de forma crítica e criativa, bem como promover o seu 

desenvolvimento integral, enquanto ser humano.  Portanto a educação de qualidade 

está ligada ao relacionamento família/escola/comunidade/poder público. Ambas 

precisam caminhar juntas.  

O estudante, centro da formação, precisa encontrar na escola, nos educadores e em 

seus familiares, afeto, segurança e confiança; precisa também desenvolver o senso 

e a prática da responsabilidade. 

O educador do campo precisa ter uma formação específica para o educador do 

campo, para que seja possível traçar os caminhos nos quais se devem ser trilhados 

para a construção de um sistema de formação diferenciado. Por isso, é fundamental 

que esses educadores frequentem os cursos de licenciatura para o desenvolvimento 

do diálogo dos variados saberes, a fim de estimular os saberes presentes nas várias 

culturas existentes. De acordo com Neto (2009, p. 36): 

É fundamental para os cursos de licenciatura que a formação do 
professor não perca o conceito de totalidade e nem seja dirigida a um 
conhecimento produtivista e que as disciplinas não sejam 
apresentadas de forma fragmentada, com estudos e atividades sem 
sentido. 

 

Frente à especificidade de uma educação que está voltada para a educação do 

campo, Rocha (2009, p. 41), salienta que “as necessidades presentes na escola do 

campo exigem um profissional com uma formação mais ampliada, mais totalizante, 
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já que ele tem de dar conta de uma série de dimensões educativas presentes nessa 

realidade”. Nesse mesmo sentido, as Diretrizes Operacionais evidenciam que os 

cursos voltados para a formação dos educadores do campo deverão ter em seus 

conteúdos contribuições para a atuação nessa realidade específica.  

 

A literatura tem exposto que o educador é o elemento escolar mais necessário para 

a aprendizagem dos alunos, portanto, a sua formação é extremamente relevante 

para um ensino de qualidade. Segundo Macedo (2009, p. 181): 

 

[...] a luta da Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Especial, Educação Indígena, Quilombola, em que grande 
número dos sujeitos envolvidos se encontra nos lugares sociais da 
exclusão social, se expressa, ainda na atualidade, no rompimento de 
uma lógica secular pela efetivação do Direito à Educação como 
Direito à Diversidade Educacional, em respeito tanto ao quadro de 
desigualdade social quanto à diversidade étnico-cultural brasileira.  

 

Ao se elaborar um projeto de educação voltado para o campo, é necessário além de 

se levar em consideração os saberes produzidos através das universidades, 

considerar também, as vivências construídas pelos povos que vivem no campo. 

Assim, é função dos cursos de licenciatura propiciar aos educadores a habilidade de 

mediar no processo de formação de seus alunos, considerando suas características 

e valorizando a cultura, a forma de vida, as concepções e valores dos indivíduos do 

campo. Deste modo, Freire (2002, p. 18) argumenta: 

 

[...] uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou a professora [...] 
assumam-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos.  

 

É imprescindível que o educador que atua no campo tenha conhecimento das 

formas de ser e de se viver no campo, assim como conhecimento do processo da 

agricultura familiar, que está baseado no extrativismo, na pesca, nas crenças e 

valores, pois, diante desses saberes ele poderá propiciar aos seus alunos a 

valorização e o enriquecendo da sua cultura, apresentando novos fatos que 

contribuíram para o desenvolvimento e progresso das suas comunidades. 
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2.1 PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 

 

Quando se pensa em educação no meio rural, concebe-se uma educação diferente 

daquela traçada pelas estruturas oficiais de ensino público.  

 

Enquanto a Educação do Campo vem sendo criada pelos movimentos sociais do 

campo, a educação rural é resultado de um projeto criado para a população do 

campo. Nessa construção os grupos sociais tentam enfraquecer o objetivo da 

educação rural, que tem como referência o produtivismo, destacando o campo como 

espaço de produção de mercadorias e não como espaço de vida. 

Um dos traços que vem desenhando a identidade da Educação do 
Campo é a luta do povo do campo por políticas públicas que 
garantam o seu direito à educação e a uma educação que seja no e 
do campo. No: o povo tem direito de ser educado no lugar onde vive; 
Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e 
com a sua participação, vinculada a sua cultura e às suas 
necessidades humanas e sociais (CALDART, 2004, p. 25). 

 

Pensa-se numa escola onde educador, educando e comunidade estejam unidos na 

elaboração e implementação de uma formação que contribua para a valorização do 

campo, visando formar homens e mulheres que potencializem as transformações 

sociais e transformem a si mesmos, pessoas que se sintam parte de um coletivo. 

 

A escola brasileira não estabeleceu metodologias adequadas para 
construir a ponte entre o conhecimento científico que pretende 
fornecer e os diferentes tipos de conhecimento característicos de 
nossa ruralidade e heterogeneidade e baseados em códigos 
diferentes, esse um dado fundamental (WHITAKER; ANTUNIASSI, 
1993, p. 11).  

 

Os fatores apontados pelos autores cooperam para o aumento dos índices de 

analfabetismo, reprovação e abandono escolar na zona rural:  

 

[...] faltam programas educacionais voltados às expectativas dessa 
população; professores/as que atuam na zona rural geralmente são 
leigos ou têm formação precária; não existem propostas 
metodológicas nem recursos didáticos direcionados à realidade rural; 
faltam equipamentos, e o acesso às escolas rurais é difícil, tanto para 
professores/as como para alunos/as (WHITAKER; ANTUNIASSI, 
1993, p. 11). 
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É preciso compreender que a Educação do Campo e o próprio campo na qual ela se 

constitui são frutos da luta dos trabalhadores e trabalhadoras organizados. Luta que 

não somente vem construindo uma nova realidade, mas também vem formando 

novos homens e mulheres. Assim, aprende-se que a luta social e a organização 

coletiva que a promove, possuem um caráter pedagógico que a escola precisa 

apropriar-se: a Pedagogia do Movimento. 

 

A Pedagogia do Movimento deve pensar o corpo não como algo 
mecânico, independente do resto, mas na perspectiva de sua relação 
com os outros sistemas: mental, emocional, estético, religioso etc. 
Ou seja, deve considerar o ser humano um todo que interage e é 
interdependente com o todo mais amplo que o rodeia (PEREIRA 
2000, p. 42). 

Para uma pedagogia formadora de sujeitos construtores do futuro, é necessário, 

assegurar mecanismos que permitam a articulação da escola com os movimentos 

sociais do campo;  

 

[...] garantir que a experiência de luta dos educandos e de suas 
famílias seja incluída como conteúdo de estudo; promover a 
organização coletiva, solidária e cooperativa; e compreender as lutas 
sociais e a organização coletiva como estratégias pedagógicas, 
desenvolvendo práticas que fortaleçam na juventude a postura 
humana e os valores aprendidos na luta: o inconformismo, a 
sensibilidade, a indignação diante das injustiças, a contestação 
social, a criatividade diante das situações difíceis, e a esperança 
(MST, 1999, p. 7).  

 

Dessa forma, uma educação promotora da vida no campo fundamenta-se, portanto, 

no modo de vida produzido e cultivado pelos camponeses, homens e mulheres. Por 

isso, a escola do campo tem que ser um ambiente centrado na cultura camponesa, 

animador da vida do lugar, enraizada na memória popular e cuja vida e sua 

dimensão assumem lugar central. Uma escola que aprende com a vida; uma escola 

animadora da vida.   
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CAPÍTULO III: ASPECTOS DA TRAJETÓRIA DA EMEIC “FRANCISCO JOSÉ 

MATTEDI”  

A EMEIC “Francisco José Mattedi” localiza-se no meio rural, no Córrego General 

Rondon, Distrito de Vila Fartura, São Gabriel da Palha – ES, ocupa uma área de 15 

(quinze) hectares e está localizado a 20 km da Sede do município e é mantida pela 

Prefeitura de São Gabriel da Palha. 

A escola procura despertar no estudante o gosto pelo manejo com os animais, 

técnicas de preservação do meio ambiente e conservação do solo, valorização da 

agricultura, incentiva o consumo de hortaliças sem o uso de agrotóxicos e o respeito 

pela terra. 

 

Figura 1: Criação de Animais na Escola 

Fonte: Thamiris Chiarelli Ramos Pereira – Maio – 2019 

 

Além da diversidade agrícola da escola existe também o cuidado com o manejo dos 

animais, tanto com a alimentação adequada quanto com o manejo fitossanitário. 
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Figura 2: Valorização da Agricultura 

Fonte: Thamiris Chiarelli Ramos Pereira – Junho – 2019 

A alimentação saudável é o ponto chave para se obter uma saúde adequada para as 

nossas crianças, a tarefa dos educadores é incentivar e motivar os estudantes 

desde a preparação do terreno para o plantio até a colheita e consumo das 

hortaliças. 

 

Figura 3: Consumo de hortaliças sem o uso de agrotóxicos na merenda escolar produzido na área da 
escola 

Fonte: Thamiris Chiarelli Ramos Pereira – Junho – 2019 

 

Após todas as etapas do processo de plantio, o resultado final é o consumo dos 

alimentos orgânicos que são cultivados por eles, para que eles possam colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido na escola. 
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Os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental nas Modalidades de 

Educação do Campo, na Escola Municipal de Educação Integral do Campo 

“Francisco José Mattedi” são camponeses que desenvolvem atividades do setor de 

produção agropecuária, como pequenos proprietários de terras, meeiros ou 

assalariados agrícolas, com destaque para a produção da agricultura camponesa. 

Esta instituição possui oito salas de aula, sendo uma delas para Educação Infantil, 

três para séries iniciais, todas Multisseriadas, e quatro para séries finais do Ensino 

Fundamental. 

A escola atende estudantes de inclusão em salas de ensino regular, sendo um no 

nono ano do Ensino Fundamental, estudante com autismo; e no terce iro ano uma 

estudante com autismo grave.  Para os dois casos contamos com uma professora 

de Educação Especial, graduada em Pedagogia e com uma cuidadora para atender 

os estudantes com autismo. 

A comunidade escolar possui uma abrangência de nove comunidades camponesas 

que são: Córrego General Rondon, Córrego Invejado, São Roque da Terra Rocha, 

Fazenda Mattedi, Penha da Barra Seca, Santo Antônio, Córrego Mundo Novo e 

Córrego da Lapa e Assentamento São Gabriel da Palha. Tais comunidades são 

compostas de pequenos agricultores, meeiros e diaristas totalizando mais de cem 

famílias atendidas pela escola. 

No aspecto cultural destacam-se as comemorações religiosas, o artesanato (balaios, 

cestas, peneiras, costura, pinturas, bordados, culinária camponesa, tocadores 

tradicionais, campo de futebol e bola de massa). 

No tocante à organização social, as comunidades possuem associações de 

pequenos agricultores, grupos de base do Movimento dos Pequenos Agricultores, 

Sindicatos, Conselhos e lideranças de igrejas e de escola. 

Segundo dados da pesquisa realizada apenas com as famílias dos estudantes, a 

instrução escolar da população é de em média, 84 pessoas com Ensino 

Fundamental incompleto, 26 com Ensino Fundamental completo, 30 com Ensino 

Médio completo, 26 com Ensino Médio incompleto e 20 com Ensino Superior. Diante 
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dessa realidade, A EMEIC “Francisco José Mattedi” apresenta-se como uma 

alternativa para suprir as lacunas deixadas pela ausência de políticas públicas no 

âmbito educacional. 

A metodologia da EMEIC “Francisco José Mattedi”, em sua modalidade Educação 

do Campo, assume a concepção de currículo integrado, compreendido como um 

processo que articula os saberes científicos aos saberes populares. Busca a 

formação humana integral tendo o trabalho e a pesquisa como princípios educativos 

com vistas ao desenvolvimento autônomo e criativo do/a estudante, e sua inserção 

na realidade com vista à transformação. Antes de ser uma proposta pré-definida, o 

currículo orienta-se pelo diálogo constante com a realidade, na interação dos 

sujeitos com a comunidade, estruturando-se em questões desencadeadoras que 

articulam os conteúdos a partir da realidade prática dos/as estudantes.   

  

Figura 4: Visita a um morador da comunidade que trabalha com remédios fitoterápicos, para 
visualizar na prática todo o conhecimento adquirido em sala de aula. 

Fonte: Thamiris Chiarelli Ramos Pereira- Julho- 2016 
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Quanto a Educação Infantil deve-se organizar de modo que as crianças 

desenvolvam o sentimento de amor pela natureza e a valorização da terra de forma 

a tornar-se cada vez mais autônomo e atuante.  

A Escola foi criada a partir da ideia de pessoas das comunidades do Setor São 

Roque, composto por 08 comunidades: Córrego General Rondon, Córrego Invejado, 

São Roque da Terra Roxa, Córrego da Lapa, Fazenda Mattedi, Penha da Barra 

Seca, Santo Antônio e Córrego do Augusto, bem como 02 comunidades do Setor 

Fartura: Córrego Mundo Novo e Córrego Sossego. Essas lideranças começaram a 

se preocupar e a lutar para que seus filhos pudessem continuar os estudos, visto 

que na época (1991) eles estudavam até a 4ª série, e poucos eram motivados a 

continuar os estudos mesmo havendo o transporte escolar para concluírem o Ensino 

Fundamental e Médio, eles teriam que se deslocar para a sede do município. 

Estas mesmas pessoas resolveram então procurar os governantes da época, onde, 

após a justificativa da construção da escola, decidiram seguir alguns critérios 

básicos para o início do projeto, como pretendiam seguir a proposta da EFA (Escola 

Família Agrícola) do Bley, também a decisão do local da construção. 

Após discussões em relação ao local para ser construída a Escola, chegaram ao 

consenso. Em seguida a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha comprou uma 

área na propriedade do Senhor Belmiro Moral (in memória) na localidade do Córrego 

General Rondon. 

Em 13 de março de 1995, a escola foi inaugurada na gestão do então prefeito 

municipal Luís Pereira do Nascimento. E tinha como secretário de Educação o Srº 

Fernando Pires Encarnação. 

Os trabalhos pedagógicos começaram com muitos desafios, porém com entusiasmo 

e organização de todos que ali se propuseram a trabalhar (professores, auxiliares de 

serviços gerais e uma secretária escolar). 

No ano de 1996 a escola ampliou sua oferta com aulas teóricas e práticas de 

Zootecnia e Técnicas Agrícolas no turno vespertino, alternando as turmas em duas 

tardes. Assim funcionou até o ano de 2005. A partir daí, essas duas disciplinas 
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passaram a ser ministradas no turno matutino. A escola oferece, então, além da 

Base Nacional Comum, aulas de Zootecnia e de Técnicas Agrícolas semanalmente, 

em todas as turmas, das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

Desde sua criação, a escola atendeu estudantes das séries finais do Ensino 

Fundamental. A partir de 2010, passou a atender também os das séries iniciais, de 

acordo com o Decreto nº 370/2009, de 30 de dezembro de 2009 que dispõe sobre a 

ampliação oferta do ensino Fundamental. 

A escola atende 272 estudantes, sendo 31 da Educação Infantil e 243 do Ensino 

Fundamental na modalidade de Educação do Campo. Adota uma gestão 

descentralizada e participativa, utiliza o método guia do Plano de Estudo e a auto-

organização dos estudantes, por meio da AEEMEIC – Associação de Estudantes da 

Escola Municipal de Educação Integral do Campo, cujo principal objetivo é promover 

a formação integral. 
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CAPÍTULO IV: DIFICULDADES ENCONTRADAS NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA 

NAS ESCOLAS DO CAMPO E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES/AS 

 

Os professores têm enfrentado muitas dificuldades no exercício da docência nas 

escolas de campo. A graduação não contempla, no currículo, as competências 

necessárias para se trabalhar, de forma significativa, nas escolas situadas na zona 

rural. 

 

Os/as educadores/as não poderão ignorar, no próximo século, as 
difíceis questões do multiculturalismo, da raça, da identidade, do 
poder, do conhecimento, da ética e do trabalho que, na verdade, as 
escolas já estão tendo que enfrentar. Essas questões exercem um 
papel importante na definição do significado e do propósito da 
escolarização, no que significa ensinar e na forma como os/as 
estudantes devem ser ensinados/as para viver em um mundo que 
será amplamente globalizado, high-tech e racialmente diverso que 
em qualquer outra época na história (GIROUX, 2002, p. 88). 
 
 

Dessa forma como pensar em mudar a educação no campo se os professores não 

estão capacitados para tal? Nóvoa (1999, p. 18) entende ser “impossível imaginar 

alguma mudança que não passe pela formação de professores”. Por isso é 

necessário que os professores sejam capacitados para oferecer aos alunos que 

vivem no campo subsídios que os darão a oportunidade de crescer no campo, 

desenvolver o campo e permanecer no campo. 

 

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho 
livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista, à 
construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional [...] a formação não se constrói por acumulação (de 
cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) 
construção permanente de uma identidade pessoal (NÓVOA, 1999, 
p. 25). 

 

Se o professor não compreende a cultura dos que vivem nos meios rurais vai ser 

muito difícil entender as necessidades. Fazer um trabalho que o aluno consiga ver 

aplicabilidade na prática.  
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Por isso Moreira (1993) enfatiza a necessidade de programas de capacitação para 

os docentes que sejam voltados para o ensino dos alunos que vivem no campo. Isso 

não quer dizer que o currículo da escola do campo seja diferenciado da escola da 

zona urbana, porém, seguir metodologias levando-se em conta a diversidade do 

educando. 

 

A questão da formação não é a única dificuldade encontrada pelos professores no 

que tange a educação na zona rural. Muitos professores que trabalham no campo 

moram na cidade. O acesso por si só é desgastante. Tem que enfrentar sol, chuva, 

poeira, buracos, animais, sair de casa bem mais cedo do que o normal e quando 

chega à escola se depara também com alunos que madrugaram para chegar à 

escola. “Os professores enfrentam uma sobrecarga de trabalho, sendo forçados a 

assumir outras funções, além da docência, a saber: faxineiro, líder comunitário, 

diretor, secretário, merendeiro, agricultor, etc.” (GEPERUAZ, 2004, p. 3). 

 

Na maioria das vezes os professores têm que trabalhar com diferentes idades e 

séries em uma mesma sala de aula nas chamadas classes Multisseriadas. 

“Evidentemente que as práticas pedagógicas numa turma Multisseriadas não podem 

ser concebidas, planejadas, executadas e avaliadas da mesma forma como se faz 

numa sala seriada” (AZEVEDO, 2011, p. 12). Ao invés de se fazer um plano de aula 

o professor tem que fazer vários para atender os diferentes níveis de ensino 

presentes na sala de aula. 

Após compreender os elementos da Pedagogia da Alternância no contexto da 

Educação do Campo, a trajetória da EMEIC “Francisco José Mattedi”, a Formação 

de Educadores do campo, as Práticas Pedagógicas e as dificuldades encontradas 

no exercício da docência, segue o percurso teórico metodológico e os resultados da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO V: PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO E RESULTADOS DA 

PESQUISA 

 

Por este trabalho demandar um olhar acerca da prática pedagógica desenvolvida na 

escola EMEIC “Francisco José Mattedi”, mediante o sentimento de pertença 

enraizado em alguns educadores, e a falta de formação de outros, é que, portanto, a 

metodologia adotada é de caráter qualitativo, por meio de entrevista 

semiestruturada, com questões para os estudantes e educadores da escola e 

Secretária Municipal de educação e membros de sua equipe. 

Em síntese o objeto de estudo é a EMEIC “Francisco José Mattedi” e as dificuldades 

encontradas na prática cotidiana e na inserção dos elementos da pedagogia da 

alternância, mediante uma escola rural que atende nove comunidades vizinhas 

localizada no Córrego General Rondon, no município de São Gabriel da Palha – ES. 

Os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa se deram entorno do vínculo 

dos sujeitos com a escola e a comunidade em questão: quer-se investigar, os 

desafios encontrados pelos Educadores e discutir a importância de todos os 

instrumentos para tentar solucionar os problemas de implantação da metodologia da 

alternância e da educação do campo em uma escola municipal. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um questionário (Apêndice A) aplicado para 

educadores da escola, um questionário (Apêndice B) para estudantes da escola, e 

uma conversa informal juntamente com um questionário (Apêndice C) para a 

Secretária Municipal de Educação e Membros de sua Equipe. Ressalto que não 

aparecerá em momento algum, o nome das pessoas entrevistadas e sim foram 

atribuídos nomes fictícios para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa 

sendo representado (EDUC.) para Educadores, (EST.) para Estudantes e (SEMEC) 

para os que trabalham na Secretaria Municipal de Educação. Foram aplicados 47 

questionários para estudantes, 15 para educadores e 7 na Secretária Municipal de 

Educação. Ocorreu um agrupamento de respostas, por serem/terem praticamente o 

mesmo sentido, lógica, com palavras diferentes, porém com o mesmo significado.  

A partir da pesquisa de campo foram realizadas algumas constatações importantes 

acerca da temática “prática pedagógica e formação de educadores” e sua 
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importância na escola em estudo: Como a falta de formação de educadores 

influencia na prática de ensino, e como é possível perceber na didática cotidiana a 

falta de conhecimento de alguns elementos da pedagogia da alternância 

ocasionando a falta do sentimento de pertença.  

 

Os sujeitos pesquisados: estudantes, educadores/as, Secretária Municipal de 

Educação e Membros de sua Equipe apontaram o que compreendem e vivenciam 

na prática cotidiana. Com relação aos estudantes, em síntese descreveram que ao 

conhecer a Pedagogia da Alternância sentiram muita diferença quanto ao ensino 

tradicional, mas que com o passar do tempo puderam compreender como a 

metodologia transforma vidas, principalmente através do método Ver-Julgar-Agir. 

 

EST João: “Ao conhecer a Pedagogia da Alternância, percebi que os educadores 

têm um jeito diferente de tratar os estudantes. Seus ensinamentos são diferentes”. 

 

EST Maria: “A primeira coisa que senti ao conhecer a Pedagogia da Alternância foi a 

grande participação das famílias na vida da escola”. 

 

EST Tereza: “No começo foi estranho! Mas logo me acostumei e percebi que o 

aprendizado se dá de forma diferente. É mais eficaz. E desperta no estudante a 

curiosidade, o interesse e o sentimento de pertença”. 

Destacaram de modo geral, a partir das repostas, como que a Pedagogia da 

Alternância transforma vidas. Como ela é importante na formação do estudante. 

 

EST Laura: “Ajuda muito no desempenho dos alunos. Os professores são presentes. 

Isso faz com que nos tornamos mais responsáveis, organizados e saibamos 

trabalhar em equipe”. 

A maioria dos estudantes, 90% dos dados obtidos nos questionários apontam que 

existe diferença sim de um educador que já trabalhou na pedagogia da alternância e 

um educador iniciante na metodologia. 

 

EST Helena: “É fácil identificar se o professor conhece ou não a Pedagogia da 

Alternância, no modo de tratar os alunos. Eles demoram aprender a tratar a gente, 
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quando estão quase aprendendo, o ano já acabou, e aí vem outro professor no lugar 

dele e começa tudo de novo”. 

 

Tendo em vista as respostas dos estudantes, é possível identificar como é 

importante a Pedagogia da Alternância para a formação integral do ser humano. Ela 

é indispensável para a formação do estudante. 

 

Os elementos da Educação do Campo na escola vêm sendo trabalhado de forma 

incessante por aqueles que acreditam numa educação libertadora, um processo de 

luta pela conquista da valorização das práticas pedagógicas dos educadores até os 

dias atuais. O primeiro impacto dos educadores ao experienciar essa prática é de 

“estranhamento”. Alguns educadores, afirmam, 

 

No primeiro contato, fiquei assustada. Não tinha conhecimento 
dessas práticas vivenciadas na escola. A maior dificuldade foi 
adaptar, pois já estava impregnado em mim a metodologia 
regular (Trecho de entrevista concedida em 09/07/2019- EDUC. 

Adriana.) 
 

 

A pedagogia da Alternância é uma modalidade que contribui muito para a formação 

de cidadãos críticos, autônomos, livres, preparados para viver na sociedade. Ou 

seja, além da formação escolar, há a preocupação com a formação integral do 

estudante. 

 

Muitos desafios são encontrados na vivência da Pedagogia da Alternância, os 

educadores descreveram que, não é fácil se adaptar as práticas pedagógicas, 

sentem a falta de um calendário especifico que valorize a experiência e considere a 

aptidão para a modalidade, a rotatividade de educadores, a falta de formação, a 

adaptação a carga horária de trabalho que é em turno integral, a elaboração dos 

elementos da pedagogia da Alternância (mística, caderno da realidade, visita as 

famílias, e outros). Nesse contexto, deve haver sentimento de pertença, gosto, 

disponibilidade e vontade, muita vontade de exercer uma educação libertadora. 

 

EDUC. Nathiely: “A falta de formação e preparo dos professores para trabalhar com 

a Pedagogia da Alternância é o maior desafio encontrado na escola”.  
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Apesar de todas as dificuldades encontradas na EMEIC “Francisco José Mattedi”, 

muitos aspectos motivam, encantam os educadores: 

 

EDUC. Devanilda: “O que mais me encanta é a união da família com a escola, o 

trabalho coletivo para melhor desempenho do estudante”. 

 

EDUC. Andressa: “Várias das práticas me encantam, principalmente a autonomia 

dada aos estudantes, fazendo com que eles adquiram responsabilidades além dos 

estudos. Essa formação contribui no crescimento pessoal de cada um, com o passar 

do ano letivo, vemos que eles, por conta própria se põe a cuidar uns dos outros, 

cuidar da escola, tornam-se jovens proativos”. 

 

EDUC. Rafaela: “O que me encanta é notar a evolução do estudante, na liderança, 

na autonomia e no cuidado uns com os outros e com a natureza”. 

 

A rotatividade de educadores que existe na escola, é um fator que prejudica muito a 

execução do trabalho do educador. Quando o mesmo compreende a dinâmica ele 

sai. A parte boa é que se ele realmente tomou gosto por essa forma de trabalho 

levará com ele para onde for e por toda a vida. A parte ruim é que esse desejo de 

fazer diferente pode viver “sufocado”, quando poderia florescer no ambiente que lhe 

proporcionou tal aprendizado. 

 

EDUC. Renaldo: “Muitas vezes, chegam à escola professores sem formação em 

alternância que não consegue interagir com a metodologia”. 

 

EDUC. Patrick: “A rotatividade dificulta muito, pois se torna impossível realizar um 

trabalho à longo prazo”. 

 

A formação de educadores é o ponto inicial para o bom funcionamento de todos os 

elementos da educação do campo. É uma ferramenta fundamental para orientar e 

preparar os educadores para atuarem de acordo com o contexto que estão 

inseridos, valorizando sempre o campo.  

 



55 
 

 
 

Atualmente, existe uma carência de formação para todos educadores, sobretudo de 

todas as características pedagógicas que nos levam a vivenciar em nosso dia-a-dia 

a pedagogia da alternância e a educação do campo. Esse instrumento é de suma 

importância para a formação do profissional. Pois por meio de experiências, a partir 

do concreto, das vivências reais da formação, pode-se de forma mais objetiva 

transferir para os nossos estudantes a metodologia da mesma, sendo o maior 

instrumento de formação entre as famílias, estudante, escola e educador.  

 

EDUC. Daniel: “Atualmente não é feita a formação de educadores, mas sabe-se que 

ela é fundamental. Deveria acontecer sempre no início do ano para motivar, e outras 

duas no decorrer do ano para fomentar”. 

 

A formação de educadores deveria ser realizada com calendário específico com 

datas definidas para esse fim, com temas pertinentes a Pedagogia da Alternância. 

 

Para consolidar uma equipe de educadores cujas práticas pedagógicas estejam de 

acordo com os princípios da Educação do Campo e da pedagogia da alternância é 

necessário realizar formações contínuas e especificas, proporcionar o material para 

trabalho, diminuir a rotatividade de educadores, autonomia para a implantação da 

Pedagogia da Alternância (estadia letiva, visitas de estudo, visitas as famílias), e 

exigir dos educadores especialização ou cursos em educação do campo.  

 

EDUC. Edileuza: “Poderia consolidar a equipe através de um edital especifico para 

trabalhar em escola do campo. Exigir cursos, pós em conhecimentos do campo”. 

 

Utilizando o roteiro de questões que consta no Apêndice C, a Secretária Municipal 

de Educação e Membros de sua Equipe apontaram também o que compreendem e 

vivenciam na prática cotidiana. Sobre a dinâmica de aplicação da pedagogia da 

alternância eles entendem de forma geral, que como o próprio nome já diz, favorece 

a construção de sujeitos ativos, aptos para práxis transformadora em sociedade e 

oportuniza a possibilidade de reflexão sobre o estudado juntamente com os 

familiares a fim de criar condições diferenciadas de aprendizagem, indo além da sala 

de aula, e, muitas vezes educando-transformando até o contexto familiar. 
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Figura 5: Apresentação da Pesquisa para a Secretária Municipal de Educação e Membros de sua 

Equipe 

Fonte: Thamiris Chiarelli Ramos Pereira – Julho - 2019 

SEMEC Rosilene: “Acho muito interessante, pois visa buscar uma interação entre o 

estudante que vive no campo, de forma a promover constante troca de 

conhecimento entre seu ambiente de vida e a escola a realidade que ele vivencia em 

seu cotidiano, incentivando o estudante a sentir prazer e gosto da importância de 

morar no campo”. 

 

O acompanhamento pedagógico a EMEIC “Francisco José Mattedi”, conta com uma 

pedagoga na escola, além da Diretora que também é Pedagoga de formação. Na 

Secretaria Municipal de Educação a escola conta com a presença de uma Diretora 

do Departamento Pedagógico que dentre suas atribuições é dar suporte a demanda 

pedagógica de todas as unidades escolares. O município ainda conta com um cargo 

de Diretor de Educação do Campo que também encontra-se em suas atribuições 

prestar suporte as escolas localizadas no campo. 

 

SEMEC Sandra: “A escola EMEIC “Francisco José Mattedi” dispõe de equipe técnica 

pedagógica, mas a SEMED acompanha o desenvolvimento do cotidiano escolar, 

observando as normas técnica de uma escola da Rede Municipal”. 

A formação de educadores é uma ferramenta essencial para execução dos trabalhos 

com qualidade. Mas, infelizmente não há uma formação específica para a pedagogia 

da alternância desenvolvida pela rede. 
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SEMEC Vanessa: “Ainda não existe uma formação específica para os educadores 

do campo no município. Algumas sugestões: Escola x Campo x Sociedade: as 

relações, desafios da prática cotidiana e a pluralidade característica deste tipo de 

educação. 

Em relação a rotatividade de educadores, isso é comum em toda a rede e é um fator 

negativo que não contribui para o sucesso do trabalho, principalmente na Educação 

do Campo que possui tantas particularidades, o que dificulta a implementação 

completa dos elementos da Pedagogia da Alternância. 

 

SEMEC Rita: “O ideal seria ter profissional com perfil adequado para a metodologia 

especifica”. 

 

SEMEC Joana: “Entendemos ser um elemento a ser estudado, buscando parcerias 

e caminhos legais para tratar desse diferencial a ser oferecido”. 

 

O que poderia ser feito para consolidar uma equipe de professores cujas práticas 

pedagógicas estejam de acordo com os princípios da Educação do Campo e da 

pedagogia da Alternância é que todos os profissionais tenham experiência no 

trabalho do campo para desenvolver os conteúdos da sua disciplina voltados a 

realidade do estudante, tenha estudos específicos, uma nova construção cuja 

identidade com a prática seja o foco principal; intervenção pedagógica, 

assessoramento pedagógico aos educadores e envolvimento com a comunidade 

escolar; efetivar profissionais sempre que possível nas classes vagas da Educação 

do Campo; oferecer processo seletivo com cláusulas que valorizem os profissionais 

com experiências/títulos da Educação do Campo. 

 

SEMEC Bruno: “Produzir um documento/roteiro de Formação dos Profissionais de 

Educação do Campo que ofereça capacitações com foco nos princípios da 

Pedagogia da Alternância e afins relativos à aplicação dos instrumentos que 

alavancam a Educação do Campo”. 

Segundo Cervo e Bervian (1983), os relatos de diferentes indivíduos caracterizam-se 

como parte do método dedutivo, que integram princípios verdadeiros que 
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possibilitam chegar a conclusões que ajudem a explicitar os resultados alcançados 

em relação aos objetivos de uma pesquisa.  

 

Figura 6: Encerrando a apresentação e a pesquisa na Secretaria Municipal de Educação. 

Fonte: Thamiris Chiarelli Ramos – Julho – 2019 

Após esse processo de pesquisa, debates, discussões e resultados envolvendo os 

sujeitos é possível tecer as considerações que seguem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após esse percurso realizado nesse estudo, podemos afirmar que a educação do 

campo, apesar de já ter alcançado grandes conquistas, ainda se encontra em um 

amplo processo de construção. Os sujeitos que nela estão envolvidos e engajados 

ainda possuem um longo caminho a ser trilhado para construir escolas e educação 

de qualidade no meio rural, principalmente no que tange à formação desses sujeitos 

e as práticas pedagógicas por eles implementadas. 

Os grandes responsáveis pelos avanços nos quais a educação do campo já passou 

são os educadores, as próprias famílias, a comunidade em geral situada no meio 

rural, pois lutaram para conquistarem o que existe na educação do campo hoje, é 

claro que o empenho e participação do Governo Federal, Estadual e Municipal, 

também fazem parte destas conquistas.  

Diante disso, nota-se que a educação do campo tem uma ligação de sua origem nas 

lutas sociais camponesas, a partir das lutas desse povo, que se pode garantir a 

educação para quem antes era marginalizado e excluído perante a sociedade 

capitalista e preconceituosa, inclusive o acesso à Universidade via Licenciatura em 

Educação do Campo no qual me insiro. 

Entretanto, ainda há muitas escolas no campo que se encontram com a 

infraestrutura precária, existe ausência de recursos e também dos materiais 

didáticos, profissionais inabilitados para atuarem nessa educação do campo e, em 

consequência disso, alunos desmotivados e malsatisfeitos com essas situações de 

calamidade, prejudicando o processo de ensino/aprendizagem destes. 

É preciso ir à luta para se atingir as metas desejadas, portanto, nós profissionais 

atuantes da educação do campo, temos que reivindicar nossos direitos e promover a 

educação do campo no campo e para o campo que é tão falada.  

Constato também, que ser educador no campo é ter amor pela profissão, amor pelo 

ato de ensinar, amor pela criança branca, negra, pobre, rica, é preciso vê-la como 

um sujeito que se encontra em construção e que precisa de você para que possa 

continuar progredindo para se tornar um cidadão ou uma cidadã capaz de pensar, 
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analisar, fazer críticas, avaliar, levantar propostas, questionar e saber manter seus 

valores sociais, históricos e culturais.  

Todo educador que exerce o seu trabalho nas escolas do campo é um profissional 

responsável pelo ensinar, a saber, cultivar a esperança, desenvolver as habilidades 

dos estudantes, pesquisas dos trabalhos e convivência do dia a dia dos mesmos. 

A Educação do Campo e o próprio campo na qual ela se constitui são frutos da luta 

dos trabalhadores e trabalhadoras organizados. Luta que não somente vem 

construindo uma nova realidade, mas também vem formando novos homens e 

mulheres. Assim, aprende-se que a luta social e a organização coletiva que a 

promove, possuem um caráter pedagógico que a escola precisa apropriar-se e 

transformar em práticas pedagógicas cotidianas como forma de ser-estar na escola.  

Para uma pedagogia formadora de sujeitos construtores do futuro, é necessário, 

assegurar mecanismos que permitam a articulação da escola com os movimentos 

sociais do campo; garantir que a experiência de luta dos estudantes e de suas 

famílias seja incluída como conteúdo de estudo; promover a organização coletiva, 

solidária e cooperativa; e compreender as lutas sociais e a organização coletiva 

como estratégias pedagógicas, desenvolvendo práticas que fortaleçam na juventude 

a postura humana e os valores aprendidos na luta: o inconformismo, a sensibilidade, 

a indignação diante das injustiças, a contestação social, a criatividade diante das 

situações difíceis e a esperança. 

Por isso, é importante consolidarmos a luta como princípio de formação nas escolas 

do campo, posto que o campo é um território em disputa, em conflito constante com 

possibilidades de construção do novo. 

É pela ação consciente do trabalho que o ser humano se constrói, constitui sua 

existência e se diferencia dos outros animais justamente por esta condição. Este 

como princípio educativo não é uma metodologia a ser incorporado pela escola, mas 

um processo ético-político de socialização humana. 

Nesta perspectiva de escola crítica, criativa e interacionista, o ato de conhecer é 

dinâmico; é mais do que assimilar de modo passivo um conhecimento previamente 

elaborado. Conhecer envolve reelaboração, reinterpretação ou recriação de 
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informações e de conceitos. E esse processo se dá a partir da reflexão sobre a 

realidade, sobre sua própria situação concreta, de forma progressiva, gradual, 

consciente e comprometida na perspectiva de avançar na formação e construção de 

práticas pedagógicas que estejam de acordo com os princípios e intencionalidades 

da pedagogia da alternância e da educação do campo. 

A ação pedagógica da escola parte do pressuposto que as pessoas mudam, 

educam-se e são educadas, num processo que só termina com a morte. Considera, 

também, que as pessoas não aprendem da mesma maneira em todas as fases de 

sua vida; por isso, precisa-se valorizar a discussão acerca da metodologia de como 

ensinar e aprender como elemento essencial para se atingir os objetivos 

pedagógicos e políticos. A existência social de cada pessoa deve ser o fundamento 

de sua educação.  

A Educação do Campo tem por finalidade a formação integral do estudante, 

capacitando-o para o trabalho no campo, como, também, para que o mesmo tenha 

acesso ao conhecimento científico, valorizando a cultura camponesa, o 

fortalecimento da comunidade em que está inserido, enfim uma educação voltada 

para a emancipação do sujeito e para transformação social, visando o fortalecimento 

da agricultura familiar, tendo como base tecnológica a agroecologia. 

A educação transformadora considera a mudança como elemento indissociável do 

aprendizado. Conhecer sua própria realidade associada à problematização e 

sistematização dela, faz-se necessário para resistência a injustiças, ao exercício da 

cidadania e participação dos sujeitos no movimento de aprendizagem e 

transformação social.   

A pesquisa mostra como é importante a formação de educadores para sequenciar 

as práticas pedagógicas na EMEIC “Francisco José Mattedi”. Foi enriquecedor 

tornar esta escola como referência, pois contribuiu para um discutir, refletir e agir de 

modo coletivo e democrático, considerando a visão de sujeitos distintos com seu 

conhecimento de mundo, favorecendo a participação e criticidade para tomada de 

decisão e reflexão sobre a valorização do educador da escola do campo.  
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Pode-se afirmar que os sujeitos participantes da pesquisa demonstraram os seus 

desejos por mudanças nas práticas pedagógicas e apontaram os desafios 

enfrentados pela falta de formação de educadores. Isso foi notável através dos 

registros obtidos ao responder o questionário. 

Contudo, as observações realizadas por este estudo permitiram a construção de 

uma reflexão de como é importante a valorização do educador que se envolve com 

os elementos da Pedagogia da Alternância e busca fortalecer práticas pedagógicas 

que estejam de acordo com os postulados defendidos neste trabalho. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EDUCADORES 

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer a opinião dos participantes sobre questões 

relacionadas às práticas pedagógicas e a formação de educadores na EMEIC 

Francisco José Mattedi. Esses dados serão utilizados para traçar um perfil dos 

participantes podendo ser utilizados em meu Trabalho de Conclusão de Curso 

(UFES) Intitulado: Educação do Campo: Práticas Pedagógicas e Formação de 

Educadores e a experiência da EMEIC “Francisco José Mattedi”. Estudante: 

Thamiris Chiarelli Ramos Pereira; Orientador: Adelar João Pizetta. O preenchimento 

deste questionário é voluntário e os dados dos participantes serão mantidos em 

sigilo.  

1. Você já tinha ouvido falar da modalidade Educação do Campo Pedagogia da 

Alternância? E como foi o primeiro impacto ao experienciar essa prática? 

2. Quais as dificuldades/desafios que você encontrou na metodologia da Pedagogia 

da Alternância? E quais aspectos te motivaram/encantaram? 

3. Em sua opinião a rotatividade de educadores dificulta a execução do seu 

trabalho?  

4. Como é feita a formação de educadores? Você acha importante essa ferramenta? 

Como ela deveria ser realizada? 

5. O que poderia ser feito para consolidar uma equipe de educadores cujas práticas 

pedagógicas estejam de acordo com os princípios da Educação do campo e da 

pedagogia da alternância? 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES 

Esses dados serão utilizados para traçar um perfil dos participantes podendo ser 

utilizados em meu Trabalho de Conclusão de Curso (UFES) Intitulado: Formação de 

Educadores e Práticas Pedagógicas no Contexto da Educação do Campo: A 

experiência da Escola EMEIC “Francisco José Mattedi”. Estudante: Thamiris Chiarelli 

Ramos Pereira; Orientador: Adelar João Pizetta. O preenchimento deste 

questionário é voluntário e os dados dos participantes serão mantidos em sigilo. 

1- O que você sentiu quando conheceu a Pedagogia da Alternância? 

2-  Qual a importância da Pedagogia da Alternância na formação do estudante? 

3- Você percebe diferença nas aulas de um educador que já trabalhou na Pedagogia 

da Alternância e um educador iniciante na metodologia? Explique sua resposta. 
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APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO APLICADO A SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MEMBROS DE SUA EQUIPE 

Após conhecimento da pesquisa realizada sobre a realidade apresentada na EMEIC 

“Francisco José Mattedi” exponha sua opinião sobre os seguintes temas: 

1- O que você pensa sobre a dinâmica de aplicação da Pedagogia da Alternância? 

2- Como é realizado o acompanhamento pedagógico a essa escola? 

3- Como é planejada e desenvolvida a formação de educadores para as escolas do 

campo? Tem algum programa? O que poderia ser pensado, proposto para construir 

um programa de formação? 

4- Qual sua opinião em relação a rotatividade de professores em escolas com 

metodologia especifica? Isso dificulta a implementação dos elementos da Pedagogia 

da Alternância? 

5- O que poderia ser feito para consolidar uma equipe de professores cujas práticas 

pedagógicas estejam de acordo com os princípios da Educação do campo e da 

Pedagogia da Alternância? 
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APÊNDICE D- LISTA DE PRESENÇA  
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APÊNDICE E- ATA DA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E MEMBROS DE SUA EQUIPE 
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