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RESUMO 
 

 
A Pedagogia da Alternância é uma forma de organização de ensino onde os espaços de 
formação intercalam entre escola e comunidade. Desse modo, através da formação básica 
integrada ao ensino profissionalizante é valorizada a formação integral dos alunos, bem como 
o desenvolvimento do meio no qual estão inseridos. Diante desse contexto, a presente 
dissertação, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 
Tecnológica, vinculado à área de ensino e com linha de pesquisa Organização e Memórias de 
Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), teve por objetivo geral 
investigar os saberes dos/das professores/professoras que trabalham com Pedagogia da 
Alternância na Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança em São João do Sóter/MA. Nesta 
perspectiva, o problema consistiu em saber: quais os saberes dos/das professores/professoras 
que trabalham com Pedagogia da Alternância na Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança em 
São João do Sóter, no Maranhão? Elaboramos como produto educacional um manual que 
possibilitou o entendimento de aspectos relevantes da Pedagogia da Alternância por parte 
dos/das professores/professoras-monitores/monitoras na educação do campo. Utilizou-se o 
método materialismo histórico dialético. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido com base 
na abordagem qualitativa. Na obtenção de dados, realizamos a revisão sistemática das 
produções científicas sobre a Pedagogia da Alternância e a entrevista narrativa com 
professores/professoras-monitores/monitoras e gestor/gestora da Casa Familiar Rural Vivendo 
a Esperança em São João do Sóter/ MA. Tomamos como suporte teórico Pimenta (2005), Freire 
(2007), Gimonet (2007), Morin (2011), Nosella (2014), Tardif (2014), entre outros. Destaca-se 
que a região Sudeste concentra 37,8% das publicações sobre Pedagogia da Alternância e que, 
quanto aos tipos de pesquisa/instrumentos de pesquisa, é evidenciada a presença da entrevista 
em 72,97% dos estudos. Sobre os saberes do conhecimento pode-se afirmar a presença de uma 
professora-monitora sem curso superior e 28,6% dos professores/professoras-
monitores/monitoras atuando em disciplinas diferentes da grande área do conhecimento da 
formação inicial; em relação aos saberes da experiência evidenciou-se que reflexões provocadas 
pelas vivências dos/das professores/professoras monitores/monitoras permitem a aquisição de 
saberes, já ao tratarmos sobre os saberes pedagógicos percebeu-se a formação continuada como 
uma necessidade de toda equipe escolar. Conclui-se que a Pedagogia da Alternância continua 
sendo um tema marginalizado dentro das pesquisas. Com a avaliação do produto educacional, 
feita pelos sujeitos investigados, constata-se a relevância do manual, devendo, portanto, ser 
compartilhado com outros educadores que trabalham com a Pedagogia da Alternância. 
 
Palavras-chave: Educação do campo. Centro Familiar de Formação por Alternância. Ensino. 
Produto Educacional. 
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ABSTRACT 
 

 
Pedagogy of Alternation is a form of teaching organization where training spaces intersect 
between school and community. Thus, through basic training integrated with vocational 
education, the integral training of students is valued, as well as the development of the 
environment in which they are inserted. Given this context, the present dissertation, presented 
to the Postgraduate Program in Professional and Technological Education, linked to the 
teaching area and with research line Organization and Memories of Pedagogical Spaces in 
Professional and Technological Education (EFA), had the general objective to investigate the 
knowledge of the teachers who work with Pedagogy of Alternation at the  Casa Familiar Rural 
Vivendo a Esperança in São João do Sóter/MA. In this perspective, the problem consisted of 
knowing: what is the knowledge of the teachers who work with Pedagogy of Alternation at the 
Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança in São João do Sóter/MA? We prepared as an 
educational product a manual that allowed the understanding of relevant aspects of Pedagogy 
of Alternation on the part of the / of the teachers / teacher-monitors / monitors in the field 
education. The dialectical historical materialism method was used. It is a case study developed 
based on the qualitative approach. In obtaining data, we carried out a systematic review of the 
scientific productions on Pedagogy of Alternation and the narrative interview with teachers / 
teacher-monitors / monitors and manager of the Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança in 
São João do Sóter / MA. We take as theoretical support Pimenta (2005), Freire (2007), Gimonet 
(2007), Morin (2011), Nosella (2014), Tardif (2014), among others. It is noteworthy that the 
Southeast region concentrates 37.8% of publications on Pedagogy of Alternation and that, 
regarding the types of research / research instruments, the presence of the interview is evidenced 
in 72.97% of the studies. On the knowledge of knowledge, it can be affirmed the presence of a 
teacher-teacher without a college degree and 28.6% of the teachers / teacher-monitors / 
monitors working in different disciplines from the large area of knowledge in initial training; 
in relation to the knowledge of the experience, it was evidenced that reflections caused by the 
experiences of the teachers / teachers monitors / monitors allow the acquisition of knowledge, 
since when dealing with pedagogical knowledge, continuing education was perceived as a 
necessity for the entire school team. It is concluded that Pedagogy of Alternation remains a 
marginalized theme within the research. With the evaluation of the educational product, carried 
out by the investigated subjects, the relevance of the manual is verified, and should therefore 
be shared with other educators who work with Pedagogy of Alternation. 
 
Keywords: Rural education. Family Center for Alternation Training. Teaching. Educational 
Product. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contato inicial com o campo surgiu ainda na infância, período em que meus avós 

residiam na zona rural de Caxias/MA e eu convivia com a realidade camponesa, onde 

frequentemente participávamos das festividades da comunidade, observávamos a colheita do 

arroz, feijão e milho, bem como o manejo com as aves, suínos, bovinos e caprinos. Assim, a 

vida no campo era sinônimo de alegria, brincadeiras e alimentação consumida do contato direto 

com a natureza e os animais. 

As experiências vivenciadas no processo da formação inicial, em Licenciatura Plena em 

Pedagogia na Universidade Federal do Piauí, possibilitaram-me maior entendimento sobre a 

necessidade da garantia de políticas públicas voltadas para os menos favorecidos. Desse modo, 

estudar a organização da educação do campo fazia parte de um projeto pessoal de relembrar 

vivências da infância, bem como compreender as lutas e resistências do povo camponês diante 

das injustiças sociais.  

Nesse sentido, desenvolvi, no ano de 2012, o trabalho de Conclusão do Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia intitulado “A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO ESPAÇO 

DE FORMAÇÃO POLÍTICA: uma análise da prática educativa no assentamento 17 de abril”1, 

tendo por objetivo geral analisar as contribuições da prática educativa desenvolvida na Unidade 

Escolar Lucas Meireles – Teresina/ PI para a formação política dos alunos assentados, dessa 

maneira, através de estudo de campo, pude acompanhar de perto a realidade do povo camponês.  

Na convivência com estudos sobre a temática da educação do campo, tive a 

oportunidade de realizar oficinas, por meio do Movimento de Educação de Base (MEB) de 

formação continuada com professores do ensino fundamental da zona rural de Teresina, onde 

foi possível a aproximação com os saberes docentes camponeses. 

O ingresso no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica permitiu 

conhecer de maneira minuciosa a organização do Ensino Médio Integrado. Desse modo, 

investigar a Pedagogia da Alternância, os saberes docentes e a realidade da Casa Familiar Rural, 

onde os discentes cursam o Ensino Médio Integrado, remete à associação de conhecimentos 

prévios, gerados de vivências anteriores ao mestrado, como os adquiridos na realização do 

mesmo. 

Nessa perspectiva, me propus a desenvolver o presente estudo de mestrado sobre a 

                                                      
1 RODRIGUES, Anny Camila Lima Rodrigues. A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO POLÍTICA: uma análise da prática educativa no assentamento 17 de abril. Trabalho de Conclusão 
do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Universidade Federal do Piauí, UFPI, 2012.  
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Pedagogia da Alternância no Estado do Maranhão, sendo esta uma realidade ainda ausente 

dentro dos estudos acadêmicos, comprovado através do levantamento bibliográfico, que 

compreende os anos entre 2011 e 2018, tendo como fonte a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), conforme pode ser visualizado na seção 4 (quatro) referente à análise dos dados.  

Observando os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), é possível verificar que o Estado do Maranhão tem destaque ao apresentar o maior 

percentual, em comparação com todos os estados brasileiros, da população residente na zona 

rural, sendo que do universo de 6,5 milhões de maranhenses, 36,9% residem no campo (IBGE, 

2010). 

Neste segmento, é facilmente notável a existência de uma parcela significativa da 

população maranhense residente no meio rural, sendo comum a deficiência de políticas públicas 

construídas a partir do contexto em que estão inseridos os sujeitos do campo, bem como 

propostas de ensino contextualizadas com a realidade camponesa. 

No Estado do Maranhão, muitos são os desafios no sentido de formar cidadãos 

camponeses críticos e comprometidos com sua realidade. É essencial, portanto, que seja 

oferecida uma atenção especial ao povo do campo, tendo em vista principalmente que a questão 

agrária sempre esteve presente nas relações econômicas e sociais do Estado. Sobre a 

concentração de terras no Maranhão, Santos e Tavares (2016, p. 372) afirmam que: 

No Maranhão, no período de 2001 a 2010, foram registrados 21 assassinatos com uma 
média anual de 2,1 por ano, sendo o ano de 2002 o único que não foi registrado 
assassinatos. No início da década de 2010, o Maranhão desponta como palco de graves 
conflitos, registrando 7 assassinatos em 2011, o que representa 24% das ocorrências 
no Brasil. 

Nessa perspectiva, o Estado do Maranhão tem destaque em cenário nacional ao tratar da 

luta pela terra e pela Reforma Agrária, desta forma, a posse da terra nas mãos de poucos faz 

com que o trabalhador rural, desprovido da terra, migre para centros urbanos em busca de 

melhorias de vida ou permaneça no campo vivendo em condições sub-humanas, sendo comum 

a ocorrência, conforme Santos e Tavares (2016), de assassinatos e/ou outros tipos de violências 

relacionadas às disputas por terras. Desse modo, é possível perceber que a concentração 

fundiária, tais quais os conflitos agrários, têm diferentes consequências para a população do 

campo, como por exemplo: infraestrutura, saúde e educação.  

De acordo com Alentejano (2012, p. 355), “a concentração fundiária segue sendo uma 

marca do campo brasileiro”. O autor em destaque evidencia que a mesma produz a expulsão 

dos trabalhadores do campo, fazendo-os viver a precariedade nas favelas e periferias, sendo 
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comum, ainda, a violência e a devastação ambiental. 

Desse forma, é descontínua a oferta de serviços públicos, no sentido de possibilitar 

condições para que o morador do campo permaneça em seu local de origem, com infraestrutura 

adequada, havendo valorização da sua mão de obra mesmo diante da modernização da 

agricultura, sem a exposição de práticas violentas. 

É possível destacar, ainda, que “os grandes latifúndios monocultores são também os 

principais responsáveis pela transformação do Brasil no maior consumidor mundial de 

agrotóxicos” (ALENTEJANO, 2012, p. 258), provocando o adoecimento do camponês através 

da contaminação do ar, das águas, do solo e dos alimentos.  

Neste contexto, tem ênfase os movimentos sociais, ao reagirem ao processo de exclusão 

do camponês, bem como a luta para construção de alternativas de resistência econômica, 

política e cultural, garantindo o acesso à educação como possibilidade de construção de uma 

identidade própria das escolas do campo (AMORIM, 2017). 

Foi a partir da luta dos movimentos sociais que surgiu a educação do campo, podendo 

o surgimento da expressão ser datado, conforme Caldart (2012), na I Conferência Nacional por 

uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 30 de julho de 1998. 

Destarte, as discussões em torno desse evento possibilitaram ampla reflexão em torno do ensino 

evidenciado no meio rural. 

Por conseguinte, a garantia de um ensino condizente com a realidade camponesa é uma 

luta constante em meio aos movimentos sociais. Desse modo, “é desafiadora a luta pela 

ocupação da escola no sentido de trazer as contradições sociais, as potencialidades e os conflitos 

humanos para dentro do processo pedagógico” (CALDART, 2012, p. 265). 

Nesse aspecto, é evidenciada a necessidade da existência de um currículo que contemple 

as especificidades da zona rural. Nessa perspectiva, a Pedagogia da Alternância emerge como 

proposta educacional diferenciada. Sobre esse método de ensino, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9394/1996, no artigo 23, destaca: 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomenda. (BRASIL, 
1996, p. 48. Grifos nossos)  

Partindo dessa premissa, a Pedagogia da Alternância se apresenta com amparo legal, 

representando uma forma de organização onde a formação do discente em espaço formal e não 

formal encontra equivalência de importância dentro deste modelo de ensino. Existem diferentes 

formas de organização do currículo dentro da pedagogia da alternância, sendo a mais conhecida 
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a que proporciona ao aluno a vivência de 15 dias na escola e 15 dias na comunidade. 

Outra forma de organização da Pedagogia da Alternância é apresentada por Caldart 

(2000), havendo a interação tempo-escola e tempo-comunidade, sendo o tempo-escola o 

período de realização das atividades presenciais do curso, desenvolvidas geralmente nos meses 

de janeiro, fevereiro e julho, e o tempo-comunidade, o período de realização das atividades à 

distância, de práticas pedagógicas complementares àquelas habitualmente realizadas pelos 

participantes. 

A Pedagogia da Alternância valoriza, portanto, as especificidades do povo camponês, 

na medida em que considera indissociável a formação em ambiente escolar e na comunidade 

na qual estão inseridos. Dessa forma, busca a preparação do discente para viver dignamente 

através da formação. 

Nesta busca, tem destaque a atuação docente, que possibilita ao discente a compreensão 

e transformação do meio no qual estão inseridos, sendo decisivo o entendimento do 

professor/professora sobre as particularidades do contexto que vivenciam.  

Diante desse contexto, o presente trabalho tem por problema a indagação: quais são os 

saberes dos professores/professoras-monitores/monitoras que trabalham com Pedagogia da 

Alternância na Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança em São João do Sóter no Maranhão? 

Deste modo, traçamos como objetivo geral: investigar os saberes dos/das 

professores/professoras que trabalham com Pedagogia da Alternância na Casa Familiar Rural 

Vivendo a Esperança em São João do Sóter no Maranhão.  

Em consonância com este pensamento, objetivamos especificamente: construir a revisão 

sistemática da produção científica sobre a Pedagogia da Alternância entre os anos de 2011 e 

2018, através da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICT; compreender 

como estão articulados os saberes do conhecimento, experiência e pedagógicos dos sujeitos 

investigados; verificar como os saberes do campo são incorporados na prática docente dos 

professores/professoras-monitores/monitoras da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança; e 

construir como produto educacional um manual que possibilite o entendimento de aspectos 

relevantes da Pedagogia da Alternância por parte dos professores/professoras-

monitores/monitoras na educação do campo. 

O presente estudo encontra-se estruturado em 6 seções, sendo a primeira a introdução. 

Na segunda seção, “Referencial Teórico”, serão trazidos conceitos da Pedagogia da Alternância 

e a história da mesma embasados em Gimonet (2007), Nosella (2014), UNEFAB (2019), dentre 

outros. Nessa seção serão abordadas, ainda, reflexões sobre os saberes docentes nas concepções 

de Pimenta (2005), Freire (2007), Tardif (2014), dentre outros, fazendo uma revisão de 
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literatura do conceito. 

A terceira seção, “Metodologia”, será destinada à apresentação da organização 

metodológica da investigação, para isso apresentaremos os procedimentos referentes a 

construção, revisão sistemática da produção científica sobre a Pedagogia da Alternância, bem 

como da pesquisa de campo. 

Na quarta seção, “Resultados e discussões”, serão apresentados resultados referentes ao 

levantamento das produções científicas que abordam a temática analisada, bem como a 

caracterização do lócus da pesquisa de campo e dos sujeitos interlocutores. Ainda nessa seção, 

será realizada a análise das narrativas coletadas na pesquisa de campo. 

O Produto Educacional irá ser abordado na seção cinco, onde se caracterizará este 

recurso e será apresentado o processo de aplicação e avaliação do mesmo. Após conhecer as 

necessidades dos sujeitos interlocutores, construímos como produto educacional o manual 

“Conhecendo a Pedagogia da Alternância” (Apêndice A), reconhecido pelo portal EduCapes 

como mídia tipo livro digital. Posteriormente foram traçadas as Considerações Finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A presente seção destina-se à apresentação do aporte teórico que embasou a pesquisa, 

assim, amparados principalmente em Gimonet (2007) e Nosella (2014), serão apresentados 

conceitos e trajetórias vivenciadas pela Pedagogia da Alternância. 

Ao conceituar a Pedagogia da Alternância é possível perceber a importância da 

formação integral do discente, fazendo-se presente o ensino médio integrado na formação dos 

sujeitos. Para melhor caracterização desta modalidade de ensino, usaremos Araujo e Frigotto 

(2015), Duarte, Oliveira e Koga (2016), Oliveira e Silva (2019). 

Refletiremos ainda sobre a relevância da atuação docente, identificando os saberes 

destes profissionais e, para isso, usaremos textos de Pimenta (2005), Freire (2007) e Tardif 

(2014). 

2.1 Pedagogia da Alternância: conceitos e trajetórias 

A sociedade vive em processo de constantes transformações e, consequentemente, o 

campo, sendo espaço possuidor de particularidades, tem passado por mudanças relacionadas, 

sobretudo, aos avanços tecnológicos e ao perfil dos sujeitos camponeses. No entanto, é possível 

perceber a preservação de características comuns que se reproduzem por décadas, tais como o 

preconceito com o campesino que, mesmo às vezes sendo apresentado de forma mascarada, 

ainda é evidente. 

Verifica-se, ainda, a oposição existente entre o campo e a cidade, sendo que a cidade é 

associada ao desenvolvimento e o campo facilmente associado ao atraso. Nesse ponto, tem 

destaque o preconceito com o camponês e a desvalorização deste meio, de forma que muitos 

são os moradores do campo que migram para as cidades em busca de uma vida melhor. 

No entanto, é facilmente notório o empenho de muitos moradores do campo em defesa 

do trabalho, moradia, alimentação e ensino de qualidade que possa tratar das especificidades do 

campo. Neste contexto, a alternância se apresenta como uma possibilidade de formação escolar 

e humana de acordo com as especificidades do campo, podendo ser definida como “mais que 

um simples método, devendo ser considerada como um verdadeiro sistema educativo” 

(GIMONET, 2007, p. 17).  

Nesse sentido, é possível evidenciar a Pedagogia da Alternância como uma proposta 

organizada com base em ações diversificadas com o intuito não somente de garantir o direito à 

educação para os camponeses, mas também oferecer condições para que os mesmos se 
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desenvolvam como sujeitos críticos e participativos, tendo acesso à formação humana e 

profissional.  

Em defesa do reconhecimento da Pedagogia da Alternância como proposta que atenda 

a articulação entre escolarização e trabalho, tem destaque os Centros Familiares de Formação 

por Alternância (CEFFAs), e, dentre as várias experiências de formação em alternância dos 

CEFFAs, é possível destacar as Casas Familiares Rurais (CFRs). 

Fazem parte das CFRs jovens e adultos possuidores de expectativas, sonhos e vivências, 

inseridos muitas vezes na classe mais desfavorecida da sociedade e que precisam de preparação 

para se desenvolver economicamente dentro do campo, como é defendido na organização das 

CFRs. 

A forma com que é organizado o currículo da CFR possibilita a valorização do meio 

rural, na medida em que oferece ao jovem a possibilidade de permanecer no campo, tendo, 

portanto, acesso à escola sem ter que deixar de trabalhar, desenvolvendo dessa forma a ciência 

e a tecnologia. 

Diante disto, as CFRs oferecem aos discentes a oferta da educação básica integrada ao 

ensino profissionalizante. Sobre a oferta da educação profissional de nível médio, Araujo e 

Frigotto (2015, p. 62) afirmam: 

O ensino integrado é uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de 
uma formação inteira [...] e que compreende como direito de todos o acesso a um 
processo formativo, inclusive escolar, que promova o desenvolvimento de suas 
amplas faculdades físicas e intelectuais. Essa forma de compreender o ensino 
integrado exige a crítica às perspectivas reducionistas de ensino, que se comprometem 
em desenvolver algumas atividades humanas em detrimento de outras e que, em geral, 
reservam aos estudantes de origem trabalhadora o desenvolvimento de capacidades 
cognitivas básicas e instrumentais em detrimento do desenvolvimento de sua força 
criativa e de sua autonomia intelectual e política. 

Por esse ângulo, percebe-se que mesmo com o comprometimento do ensino integrado 

para a formação plena do educando, é observável o ensino sendo ofertado de maneira falha no 

que tange ao desenvolvimento criativo, intelectual e político dos discentes, principalmente dos 

mais desfavorecidos economicamente. 

Neste segmento, Oliveira e Silva, no vídeo Educação em Pauta (2015), afirmam que a 

formação dos alunos precisa ultrapassar a questão da técnica, devendo ser uma formação 

omnilateral, onde os mesmos tenham compreensão da sociedade em que estão inseridos, 

devendo, portanto, ser ofertada formação ampliada, permitindo aos alunos se encontrarem como 

sujeitos no mundo. 

Uma educação que seja de fato voltada para a omnilateralidade deve atentar-se para a 
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formação de todos os aspectos que constituem o ser humano. Assim, “podemos definir uma 

formação omnilateral dessa forma, que procura potencializar todas as lateralidades do ser 

humano. Que leve o ser humano a construção de sua existência de forma emancipada, livre de 

limitações alienadas” (DUARTE; OLIVEIRA; KOGA, 2016, p. 8) 

Diante deste cenário, a educação básica integrada ao ensino profissionalizante 

vivenciada pelo povo camponês deve oferecer ao mesmo a capacidade de entendimento das 

particularidades do campo, bem como a oferta de conhecimentos científicos e o preparo para o 

desenvolvimento do trabalho no contexto do campo.  

A formação integrada precisa, portanto, “promover o pensamento crítico em relação aos 

códigos de cultura dos grupos sociais ao longo da história como forma de compreender as 

concepções, problemas, crises e potenciais de uma sociedade” (MOURA, 2010, p.10). Desta 

forma, a educação deve opor-se ao modelo de supervalorização do conhecimento científico. 

Nesse sentido, a alternância se apresenta como proposta adequada às particularidades 

do povo camponês, tendo em vista que a organização dos estudos visa a formação integral do 

discente, assim, a formação acontece na instituição escolar e no seio familiar, havendo 

equivalência de importância dos dois espaços para a formação integral do alternante, sendo 

importante destacar que “se a instituição educativa opta pela formação global do adolescente 

por alternância, como é o caso dos CEFFAS, é, então, toda a sua vida quotidiana que deve ser 

considerada.” (GIMONET, 2007, p.120). 

É importante destacar que nem toda organização em que os estudos acontecem em 

tempo diferenciado do ensino regular, e os alunos vivenciam tempo na escola e tempo no seio 

familiar, pode ser considerado o ensino por alternância, de acordo com os preceitos dos 

CEFFAs, pois a alternância exige a formação global do alternante, valorizando as vivências dos 

mesmos em diferentes espaços sociais.  

Desse modo, convém destacar novamente o pensamento de Gimonet (2007), ao afirmar 

ser comum a confusão entre formação por alternância e formação em tempo parcial, podendo 

ser considerado três tipos de alternâncias pedagógicas, sendo elas: falsa alternância, alternância 

aproximativa e alternância real. 

A alternância vivenciada pelos CEFFAs é a real, onde é considerada a experiência do 

sujeito, tratando-o como parte do seu meio, correndo estreita relação entre a teoria e a prática. 

Na falsa alternância não existe ligação entre tempo de trabalho prático e tempo de estudo, já na 

alternância aproximativa os discentes vivenciam várias atividades profissionais e de curso, mas 

sem interação entre ambos. Ainda sobre a conceituação da Pedagogia da Alternância, Nosella 

(2014, p. 29) acrescenta: 
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Resumidamente, podemos dizer que a denominação “pedagogia da alternância” se 
refere a uma forma de organizar o processo de ensino-aprendizagem alternando dois 
espaços diferenciados: a propriedade familiar e a escola. Liga-se, pois, tanto pela sua 
origem como pelo seu desenvolvimento, à educação no meio rural. Seus princípios 
básicos podem ser assim enunciados: 1. responsabilidade dos pais e da comunidade 
local pela educação de seus filhos; 2. articulação entre os conhecimentos adquiridos 
por meio do trabalho na propriedade rural e aqueles adquiridos na escola; 3. 
alternância das etapas de formação entre o espaço escolar definido pelas “Escolas 
Família Agrícola” e a vivência das relações sociais e de produção na comunidade 
rural. 

Posto isto, a Pedagogia da Alternância pode ser caracterizada pela organização do 

processo de ensino-aprendizagem em espaços diferenciados, mas, sobretudo, são os princípios 

que demonstram a essência da educação defendida nos CEFFAs.  

Sobre a organização dos CEFFAs, Gimonet (2007) apresenta quatro pilares essenciais 

dentro da Pedagogia da Alternância, conforme Figura 1: 

 

Figura 1 – O desenvolvimento dos quatro pilares da Pedagogia da Alternância 

 

Os quatro pilares dos CEFFAs 

 

                Finalidades 

 

 

 

 

               Meios 

Fonte: Gimonet (2007, p. 15) adaptado pela autora. 

As finalidades e os meios são eixos presentes em qualquer CEFFAs, não sendo possível 

atingir as finalidades da formação integral dos alunos, tal como o desenvolvimento do meio, 

sem a existência do método pedagógico da alternância e a presença das associações. As setas 

presentes em todos os sentidos apontam que todos os eixos apresentam-se interligados. 

Consequentemente, a formação por alternância experienciada nos CEFFAs possibilita 

vivências e articulação, então, “de fato, a Pedagogia da Alternância é uma pedagogia da 

complexidade” (GIMONET, 2007, p.120). O pensamento complexo é profundo e interligado. 
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Desse modo, os CEFFAs apresentam uma proposta educacional que nega a simplicidade, ao 

segmentar os conhecimentos, campo de atuação e sujeitos envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Destarte, a alternância surgiu a partir do entendimento de que os jovens poderiam 

permanecer na zona rural, tendo acesso a uma educação diferenciada onde o processo de ensino 

acontecia na escola e no seio familiar. Nesse sentido, afirma Nosella (2014, p. 45): 

A história das Escolas-Família é antes de tudo a história de uma ideia, ou melhor, a 
história de uma convicção que permanece viva ainda hoje, contra tudo e contra todos. 
[...] Foi a ideia de uma escola realmente para o meio rural e do meio rural; uma escola 
que rompesse radicalmente com o modelo urbano, não nascida de um estudo teórico, 
nem de uma tese pedagógica, nem de um levantamento sociológico. 

Em consonância com este pensamento é relevante salientar que as necessidades do 

contexto de surgimento das primeiras escolas com a alternância ainda é o idealizado por muitos 

educadores em nossa atualidade, evidenciando a necessidade de diferenciação do modelo 

urbano, havendo igualdade na valorização do meio rural, espaço que deve ser entendido com 

sua cultura diferenciada e potencializadora para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

De acordo com Nosella (2014), os primeiros CEFFAs surgiram na França nos anos de 

1935, devido à necessidade da introdução de saberes da agricultura francesa para o 

desenvolvimento dos jovens dentro do campo, tendo em vista o interesse de trabalharem na 

agricultura e se formarem enquanto cidadãos participativos. 

 A Pedagogia da Alternância se desenvolveu na França através das Maison Familiale 

Rurale (MFR), por iniciativa de agricultores e da igreja católica, representada pelo padre 

Granereau, sendo a preocupação maior possibilitar aos jovens a formação de agricultores, 

oferecendo condições de permanecerem no campo e colaborarem com o desenvolvimento do 

meio.  

Ao longo dos anos, a proposta da Pedagogia da Alternância se expandiu a nível mundial, 

chegando inicialmente na Itália, no ano de 1961, onde foram incorporadas características da 

própria região e posteriormente se expandiu para outros continentes (NOSELLA, 2014, p. 56). 

No ano de 1975 as Escolas-Famílias e os Centros de Formação já estavam presentes na 

Europa em países como Espanha, França e Itália. Na África, por sua vez, estavam estabelecidos 

em países como a Argélia, Camarões, Congo, Gabão, República Centro-Africana, Ruanda, 

Senegal, em Tchad e no Togo. Na América Latina eram encontradas iniciativas nos seguintes 

países: Argentina, Brasil, Equador, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. (NOSELLA, 

2014, p. 73). 

Atualmente, “calcula-se que existam cerca 1000 EFAs espalhadas por todo o mundo, 



 
 
 

21 
 

 
 

cada uma com suas especificidades que as tornam especiais para cada contexto” (ANDRADE, 

2016, p. 105). Desse modo, os países possuidores de CEFFAs são demonstrados na Figura 2: 

Figura 2 – Mapa com localização dos CEFFAs no mundo 

 
Fonte: (COSTA; ETGES, 2013, p.13) 

Nessa exemplificação é possível perceber a presença dos CEFFAs na África, América, 

Ásia, Europa e Oceania, de maneira que a distribuição dos mesmos relaciona-se às condições 

propícias da região para articulação e organização, tais como o empenho dos agentes 

envolvidos.  

As primeiras experiências da CFR chegaram ao Brasil no Estado do Espírito Santo e 

posteriormente a proposta chegou à região Nordeste, na década de 1970 (NOSELLA, 2014). 

Com a chegada dessa proposta inovadora, surge uma nova tentativa de ofertar um ensino 

diferente dos grandes centros urbanos, sendo de fato uma educação no campo e para o campo. 

O Brasil conta com a existência de 157 EFAs em 16 Estados, abrangendo 1.382 

municípios, sendo aproximadamente 17.000 jovens em formação no Brasil e 100.000 jovens 

egressos (UNEFAB, 2018, n. p.). 

O Nordeste é possuidor de 47,4% da totalidade de Casas Familiares Rurais existentes 

do Brasil (NOSELLA, 2014, p. 259). Fazendo uma contextualização histórica a esse respeito, 

Begnami e Burghrave apud Nosella (2014, p. 255) destacam no posfácio de atualização que: 

 



 
 
 

22 
 

 
 

Em meados da década de 1970, as EFAs tomaram o rumo do Nordeste, começando 
pela Bahia, cuja região representou um terreno fértil para o seu desenvolvimento. A 
razão disto deve ser procurada, antes de tudo, na própria realidade sofrida do povo 
nordestino. 

Neste cenário, verifica-se que as CFRs surgem como uma alternativa de minimizar a 

realidade sofrida da população campesina. Então, o desenvolvimento de uma educação 

sistematizada com a realidade do campo possibilita aos discentes intervir nos empreendimentos 

de suas famílias, gerando maior qualificação na produção agrícola, bem como o 

desenvolvimento do meio, fato beneficiador também dos consumidores residentes no meio 

urbano. 

O Estado do Maranhão é possuidor de 19 CFRs, localizadas nos Municípios de: 
Amarante, Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Araioses, Bom Jesus das Selvas, 
Buriti, Barreirinhas, Chapadinha, Coquelândia em Imperatriz, Itapecuru Mirim, 
Monção, Pindaré, Primeira Cruz, São Bernardo, São Luís, Sítio Novo, Zé Doca, 
Timon e São João do Sóter (ARCAFAR NORTE E NORDESTE, 2012, p. 1). 

Para melhor organização das CFRs, é possível destacar a existência da Associação 

Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural (AIMFR), a União Nacional das 

Escolas Família Agrícola do Brasil (UNEFAB) e a Associação das Casas Familiares Rurais 

(ARCAFAR). 

Assim sendo, os CEFFAs são vinculados a uma organização internacional, nacional e 

regional, o que permite a estruturação dos mesmos de forma a manter a identidade do 

movimento, que, apesar das características pertinentes a cada localidade, bem como as 

adaptações exigidas por conta das dificuldades na organização ou necessidades locais, tentam 

manter as características da Pedagogia da Alternância. 

Neste contexto, é possível concluir que tratar da Pedagogia da Alternância na educação 

do campo é pensar em um modelo diferenciado de escola convencional, sendo comum a busca 

por diversas possibilidades de formação integral dos discentes, conhecidos por alternantes, bem 

como o desenvolvimento do meio no qual estão inseridos. 

Diante das diversas possibilidades de formação integral dos discentes, tem destaque o 

papel docente. Desse modo, a seguir, será refletido sobre os saberes destes profissionais. Ao 

apresentarmos os teóricos que abordam os saberes docentes, não pretendemos trazer reflexões 

específicas dos professores/professoras do campo, mas sim apresentar estes saberes de modo 

geral, vivenciados por professores/professoras de diferentes modalidades, o que nos oferecerá 

suporte para melhor entendimento sobre as particularidades encontradas na pesquisa de campo. 
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2.2 Saberes docentes  

No processo de construção da profissão docente, saberes são advindos de diferentes 

meios, podendo estar relacionados a aspectos sociais ou individuais. Assim, no desempenho da 

prática profissional, saberes de diferentes fontes são utilizados por professores/professoras, 

saberes estes que compõem estudos de intelectuais renomados dentro da educação, tais como:  

Pimenta (2005), Freire (2007) e Tardif (2014). 

Os autores citados abordam os saberes docentes utilizando diferentes denominações e 

conceitos, sendo possível perceber que, mesmo diante da diversidade de termos, são conceitos 

que se relacionam diretamente.  

Neste sentido, Pimenta (2005, p. 15-19) defende a existência dos saberes do 

conhecimento, da experiência e pedagógicos como saberes da docência. Assim, a identidade 

do/da professor/professora é baseada na articulação desses saberes destacando a necessidade de 

repensar na formação e na reconsideração dos saberes necessários à docência.  

Freire (2007, p. 7-8), na obra Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa, defende que não há docência sem discência, ensinar não é transferir conhecimento e 

ensinar é uma especificidade humana, sendo esta temática presente em suas preocupações de 

educador. 

Já Tardif (2014, p. 37-38) aborda como saberes docentes os saberes da formação 

profissional, saberes disciplinares e saberes experienciais, evidenciando que estes saberes são 

mobilizados diariamente na prática do/da professor/professora, servindo ainda de base para sua 

atuação.  

Os saberes docentes só podem ser analisados levando em consideração o conhecimento 

do/da professor/professora em relação à especificidade da área de ensino, as experiências 

adquiridas ao longo da formação, bem como no decorrer da prática e a didática desenvolvida 

pelos mesmos.  

Desse modo, o saber dos/das professores/professoras está relacionado com a pessoa e a 

identidade do mesmo, levando em consideração suas experiências de vida, história profissional, 

relações com os alunos e outros atores, sendo necessário, portanto, estudá-lo relacionando-o 

com esses elementos constitutivos do trabalho docente (TARDIF, 2014, p.11).  

Ao tratarmos sobre os saberes docentes, entender sobre a identidade destes profissionais 

consiste prática indispensável, tendo em vista serem, também, estes saberes responsáveis para 

a construção do/da professor/professora. Deste modo, “é preciso entender o conceito de 

identidade docente como uma realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como 
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coletivamente. A identidade não é algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante 

a vida” (MARCELO, 2009, p. 112). 

Nesse sentido, a identidade docente é construída ao longo da vida e todas as vivências 

deste profissional colaboram nesta construção, “a identidade profissional se constrói, pois, a 

partir da significação social da profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação 

de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas” (PIMENTA, 2005, p. 

19). 

Deste modo, este indivíduo se desenvolve profissionalmente na medida em que tem 

maior envolvimento com a profissão e se reconhece como professor/professora, entendendo os 

significados sociais da profissão, bem como as práticas culturais que envolvem a mesma. Logo, 

as relações culturais contribuem para a construção da identidade docente e neste processo de 

construção os saberes são adquiridos.  

Tardif (2014, p. 11-12) defende o saber do/da professor/professora por meio da relação 

de aspectos individuais e sociais, assim nega o mentalismo, que reduz o saber a processos 

mentais, tais como representações e crenças, e o sociologismo, que defende o saber, 

unicamente, como produção social.  

Desse modo, Tardif (2014, p. 12-14) apresenta 05 (cinco) motivos que tornam possível 

a percepção de que o saber docente é um saber social, mas devendo ficar claro que são também 

saberes individuais. Assim, destaca que o saber é social porque: 

a. É partilhado por todo um grupo de agentes; b. Um professor nunca define sozinho 
o seu próprio saber, devendo levar em consideração todo o sistema que garante a 
legitimidade, tais como Universidades, sistemas escolares e associações; c. Se 
manifesta através de relações entre professores e alunos; d. A pedagogia, a didática e 
o ensino são construções sociais; e. Pode ser adquirido no contexto de uma 
socialização profissional. 

O/a professor/professora constrói seus saberes por meio da relação com os pares e os 

alunos. Desse maneira, através da convivência, dá-se a partilha, a troca e a construção de 

saberes, sendo sua utilização garantida por um sistema que permite, de forma legítima, a 

utilização do mesmo. Logo, o/a professor/professora não ensina o estabelecido 

individualmente, mas sim o acordado e orientado pelo sistema que rege as normas necessárias 

no processo de ensino e aprendizagem, podendo ser legitimado, por exemplo, pelas Instituições 

de Ensino Superior ou pelo próprio Ministério da Educação. 

Esses saberes estão relacionados também com o contexto histórico no qual os sujeitos 

envolvidos se encontram, pois, em cada momento, diferentes fatores podem influenciar a forma 

que o docente percebe a pedagogia, didática ou ensino, sendo evidenciado ainda que os saberes 
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são adquiridos através da socialização profissional, entendidos, portanto, na atuação em sala de 

aula e na escola. 

Nesse sentido, existe uma pluralidade de saberes relacionados à construção do/da 

profissional professor/professora. Neste segmento, “ao se falar dos saberes dos professores, é 

necessário levar em consideração o que eles nos dizem a respeito de suas relações sociais com 

esses grupos, instâncias, organizações etc.” (TARDIF, 2014, p. 19). 

Tendo isso em vista, o/a docente deve ter abertura para vivenciar diferentes relações 

sociais, uma vez que essa interação é colaboradora para a construção do/da 

professor/professora. Neste contexto, a abertura do/da professor/professora permite a aquisição 

de saberes e, desse modo, “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto 

a relação dialógica em que se confirma com inquietação e curiosidade, como inconclusão, em 

permanente movimento na história” (FREIRE, 2007, p. 136). 

De acordo com o pensamento de Freire (2007, p. 50-52), ensinar exige consciência do 

inacabamento. Nessa direção, o/a professor/professora, ao se reconhecer como inacabado, 

busca sua inserção num permanente processo de busca, não se adaptando ao mundo, mas se 

inserindo nele, relacionando-se com outros sujeitos e transformando a realidade. 

Reflete ainda sobre as barreiras que dificultam a tarefa de transformar a realidade, tais 

como condições econômicas, materiais, sociais e políticas, culturais e ideológicas, devendo ser 

claro a necessidade do conhecimento crítico desses obstáculos, que não são eternizados 

(FREIRE, 2007, p. 79-80). 

Ao tratarmos da realidade camponesa, esses obstáculos também se fazem presentes, 

sendo papel do/da professor/professora a aquisição de saberes específicos, relacionados ao 

campo de atuação, que o torne responsável em colaborar para que os alunos tenham 

conhecimento crítico destes obstáculos que impedem de transformar a realidade na qual estão 

inseridos.  

Dentro dos CEFFAs, o papel do docente extrapola o entendimento comum sobre a 

função atribuída a este profissional. Desse modo, os/as professores/professoras são 

identificados por monitores/monitoras e, conforme Gimonet (2007, p. 146-149), sua função é 

rica, complexa e difícil, sendo primordiais os critérios de personalidade e maturidade. 

O/a monitor/monitora, dentro dos CEFFAs, deve acompanhar e contribuir de maneira 

efetiva para a construção da autonomia do aluno, de modo que o mesmo encontre subsídios 

para se desenvolver enquanto sujeito possuidor de direitos e deveres. Assim, os/as 

monitores/monitoras devem ser detentores de saberes que os tornem competentes para a missão 

que lhes é atribuída dentro das instituições escolares que seguem a organização por alternância 
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dentro do campo. 

Sobre os saberes da docência, Pimenta (2005, p. 20) menciona que os saberes da 

experiência são adquiridos na formação por meio do contato com professores, e produzidos 

também no cotidiano docente; o conhecimento é construído sendo necessário haver a 

informação em um primeiro estágio, seguido do trabalho, classificação, análise e 

contextualização da mesma, bem como a inteligência, consciência ou sabedoria; e os saberes 

pedagógicos são relacionados à didática, onde o saber fazer é construído a partir do próprio 

fazer. 

Dessa forma, o/a profissional professor/professora se constrói a partir de um longo 

processo formativo, onde saberes são construídos ou ressignificados de acordo com a realidade 

em que atua este profissional. Nesta perspectiva, se o local de atuação do profissional em 

destaque é na educação do campo, é essencial que este possua competências e habilidades 

voltadas para uma atuação recheada de significação para todos os envolvidos da comunidade 

escolar. 

No tocante a atuação do/da professor/professora dentro das CFRs, este/esta profissional 

tem papel de destaque, na medida em que é sujeito promotor da inserção de valores referentes 

ao mundo do trabalho e, sobretudo, ao desenvolvimento de saberes referentes às especificidades 

do campo. 

 Nesse sentido, é possível reafirmar a necessidade dos saberes docentes tornando-os 

competentes no desenvolvimento da função de educador/educadora. A seguir, serão 

apresentados os aspectos referentes à metodologia utilizada ao longo deste estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente seção destina-se à apresentação da trajetória metodológica seguida. Desse 

modo, abordaremos aspectos relevantes sobre a revisão sistemática da literatura e da pesquisa 

de campo.  

Cabe destacar que esta pesquisa é orientada pelo método materialismo histórico 

dialético, tento em vista as relações totalizadoras e contraditórias na busca do entendimento da 

temática estudada. A esse respeito, Triviños (1987, p. 51) destaca: 

O materialismo é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a tentativa de buscar 
explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da 
sociedade e do pensamento, [...] baseia-se numa interpretação dialética do mundo. 
Ambas as raízes do pensar humano se unem para construir, no materialismo dialético, 
uma concepção científica da realidade, enriquecida com a prática social da 
humanidade. 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida com base na busca de explicações coerentes, lógicas 

e racionais sobre o tema tratado, sendo importante, conforme defende Frigotto (1991), ao tratar 

do materialismo histórico-dialético, a produção crítica do conhecimento que altera e transforma 

a realidade anterior.  

Destarte, produzir criticamente o conhecimento acerca da Pedagogia da Alternância 

possibilitará a reflexão por parte dos envolvidos na pesquisa, tais como pesquisadoras e sujeitos 

entrevistados, o que poderá ocasionar percepção de aspectos que melhorem a prática dos 

mesmos, promovendo possível transformação da realidade na qual estão inseridos. 

Em consonância com o método materialista histórico dialético a pesquisa qualitativa foi 

considerada a mais adequada, tendo em vista ser “uma maneira de dar poder ou dar voz às 

pessoas, em vez de tratá-las como objeto” (BAUER; GASKEL, 2008, p. 30). 

 Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa configura-se como um estudo de caso, 

considerando que se trata de um objeto restringido, onde será levantado o maior número de 

informações possíveis, podendo ser definido como “uma categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa profundamente” (TRIVIÑOS, 1987, p. 133).  

Desse modo, o estudo de caso tem por objetivo aprofundar a descrição de determinada 

realidade, devendo o investigador ter o cuidado para não fazer generalizações dos fatos, que só 

deverá ocorrer se o contexto assim o determinar, construindo dessa forma um estudo paralelo a 

realidade. (TRIVIÑOS, 1987, p. 110-111). 

Para melhor entendimento das etapas da pesquisa, segue a figura 3: 
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Figura 3 – Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

A primeira etapa da pesquisa foi o levantamento das teses e dissertações, que 

possibilitou a construção de quadros que proporcionaram a visualização da quantidade de 

publicações feitas e o conhecimento dos aspectos valorizados nos estudos analisados. 

A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) foi o portal escolhido para a busca dos estudos 

selecionados, por disponibilizar o texto completo das teses e dissertações selecionadas, além de 

apresentar mecanismos de busca avançada que facilitou o acesso dos estudos, tais como a 

delimitação de idioma e ano de defesa, tipo de documento e presença ou não de ilustrações. 

Entendemos que a maneira mais adequada de se apreciar um objeto de estudo é 

conhecendo como ele é discutido no meio acadêmico. Nesse sentido, fazer a revisão sistemática 

das produções científicas sobre a Pedagogia da Alternância forneceu aporte teórico relevante 

para melhor entendimento do tema tratado. 

A revisão sistemática da literatura consiste no levantamento de estudos publicados sobre 

determinada temática, podendo ser empregada em qualquer área do conhecimento. Assim 

sendo, é definida como “um método que permite maximizar o potencial de uma busca, 

encontrando o maior número possível de resultados de uma maneira organizada (ZOLTOWSKI 

et al., 2014, p. 56). 

Desse modo, a revisão sistemática exige reflexão crítica acerca da temática pesquisada, 

sendo esta uma forma que minimiza a tendência dos pesquisadores em organizar a revisão de 

acordo com suas perspectivas e ignorar produções que não estejam de acordo com as hipóteses 
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iniciais dos mesmos (ZOLTOWSKI et al., 2014, p. 97). 

A revisão sistemática permitiu refletir sobre o modo como a Pedagogia da Alternância 

é discutida em âmbito nacional, sendo possível a apropriação do objeto de estudo, oferecendo 

suporte, também, na indicação de outras leituras que versavam sobre a temática. 

Com o aprofundamento das leituras, percebeu-se que o Estado do Maranhão possui 19 

Casas Familiares Rurais. Para o desenvolvimento da pesquisa de campo, buscou-se inicialmente 

a Casa Familiar Rural Tamanduá, localizada no município de Timon, no entanto, a CFR 

Tamanduá teve pouco número de matrículas para o ano letivo de 2019, não tendo o quadro de 

professores, que é cedido em parceria com o Estado do Maranhão, completado, comprometendo 

o funcionamento da CFR no ano de 2019.  

Posto isto, escolhemos como lócus para o estudo de campo a Casa Familiar Rural 

Vivendo a Esperança em São João do Sóter, que já estava com o número de matrículas adequado 

para início do período letivo e o quadro de professores articulado, sendo uma escola 

reconhecida pela organização e vivência, de acordo com o proposto pelos CEFFAs.   

Para obtenção de dados na pesquisa de campo, a entrevista narrativa (Apêndices B e C) 

apresentou-se como a mais adequada, tendo em vista a aquisição de informações de maneira 

espontânea onde o entrevistado tem a oportunidade de contar suas lembranças, destacando os 

saberes enquanto educadores, afinal, “não há experiência humana que não possa ser expressa 

na forma de uma narrativa” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2008, p.  90). 

Nesse segmento, a entrevista narrativa foi utilizada como instrumento de coleta de 

dados, de forma a possibilitar aos sujeitos interlocutores o uso de linguagem natural, 

evidenciando informações que não seriam apresentadas dentro de um roteiro com perguntas 

fechadas. Sobre os procedimentos necessários para a manutenção da estrutura da entrevista 

narrativa, Jovchelovitch e Bauer (2008, p. 96) destacam: 

A entrevista narrativa se processa através de quatro fases: ela começa com a iniciação, 
move-se através da narração e da fase de questionamento e termina com a fala 
conclusiva. A função destas regras não é tanto encorajar uma adesão cega, mas 
oferecer guia e orientação para o entrevistador, a fim de fazer com que surja uma 
narração rica sobre um tópico de interesse, evitando os perigos do esquema pergunta-
resposta de entrevista. 

Dessa forma, a interação entre pesquisador e entrevistado é fundamental para a 

compreensão das informações ofertadas no decorrer da coleta de dados, sendo necessário que 

o entrevistador não faça interferências longas que possam comprometer o pensamento lógico 

do entrevistado e possível riqueza da narração. 

Os entrevistados participaram voluntariamente da pesquisa de campo, após conhecerem 
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os objetivos da mesma. Para a definição desses sujeitos, foram estabelecidos critérios tais como 

fazer parte da equipe docente ou gestora da Casa Familiar Rural e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D). 

Levando em consideração a possibilidade da timidez dos entrevistados e a consequente 

omissão de informações relevantes durante a entrevista, ou ainda a existência de práticas 

comportamentais diferenciadas por conta da observação, é válido evidenciar que a 

entrevistadora teve contato antes da realização da entrevista para que fosse criado um clima de 

colaboração.  

Quanto aos procedimentos de coleta de dados referentes à pesquisa de campo, faz-se 

necessário destacar que o estudo foi submetido e posteriormente aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA), com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 11478919.3.0000.8007 (Anexo A). 

Desse modo, as entrevistas narrativas foram realizadas, individualmente, no ambiente 

escolar, em horário combinado com os sujeitos interlocutores, de forma que não atrapalhou o 

desempenho de suas atividades diárias. Após a coleta de dados da pesquisa de campo, foi 

realizada a organização e análise desses dados, onde foi descrita a percepção dos sujeitos 

investigados, lançando sempre olhar crítico sobre a realidade. Conforme afirma Flick (2009, p. 

276), “a interpretação de dados é a essência da pesquisa qualitativa, embora sua importância 

seja vista de forma diferenciada nas diversas abordagens”. 

Para melhor entendimento das informações tratadas na pesquisa de campo, foram 

utilizadas as fases de análise da pesquisa descritas por Bardin (2006, p. 95): 1ª – Pré-análise: 

sistematização das ideias iniciais; 2ª – Exploração do material e tratamento dos resultados: versa 

sobre a exploração do material onde os dados serão categorizados; 3ª – Inferência e 

interpretação: ocorre a condensação das informações obtidas. 

Neste segmento, na construção do roteiro de entrevista, levamos em consideração a 

existência de 03 (três) eixos, sendo eles: 

i) saberes da experiência;  

ii) saberes do conhecimento; 

iii) saberes pedagógicos.  

 

A seguir, será apresentada a caracterização da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança 

com possibilidades na compreensão de suas particularidades.  
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3.1 Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança 

 
A Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança encontra-se localizada no Povoado Pedras, 

município de São João do Sóter/Maranhão, que limita-se ao norte, sul e leste com o município 

de Caxias e a oeste com o município de Governador Eugênio Barros, distanciando-se 465 km 

de São Luís, capital do Estado do Maranhão. 

O município de São João do Sóter foi criado pela lei estadual nº 6157, de 10 de 

novembro de 1994 (IBGE, 2010). Antes do ano de 1994, São João do Sóter fazia parte do 

município de Caxias, atualmente encontrando-se associado à mesorregião do leste maranhense 

e microrregião de Caxias, conforme pode ser observado na figura 4. 

Figura 4 – Localização do município de São João do Sóter no Estado do Maranhão 

 

Fonte: CPRM (2011); IBGE; (2010); IMESC (2015) apud IMESC, 2016, p. 08. 

O município de São João do Sóter possui 1.438,068 km² de extensão, correspondendo a 

0,43% do Estado do Maranhão e 17.238 habitantes, sendo 38,55% residente na zona urbana e 



 
 
 

32 
 

 
 

61,45% na zona rural, densidade demográfica de 11,99 hab/km² (IMESC, 2016 apud IBGE, 

2010). 

Em relação ao trabalho e renda, 67,1% da população ocupada está inserida na atividade 

agropecuária, sendo mais comum o cultivo de arroz. Dentre as atividades desenvolvidas pela 

população, é destacada a presença de 12,8% no comércio e serviços, 7,2% na saúde e educação, 

5,4% na administração pública, 4,8 em indústrias e 2,7 em outras atividades (IMESC, 2016). 

Assim sendo, é possível perceber que a agropecuária é o setor econômico de maior 

influência no cenário econômico do município, fator compreensível ao verificarmos que o 

número de moradores da zona rural é superior a zona urbana. Apesar do desenvolvimento da 

agropecuária, o município São João do Sóter apresenta-se aquém em comparação aos demais 

municípios do Estado do Maranhão.     

Dos 217 municípios do Estado do Maranhão, São João do Sóter ocupa a 201ª posição, 

ao tratarmos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Com 0,517, é considerada uma 

cidade com o IDH baixo, sendo São Luís o município de melhor destaque, considerado IDH 

alto, com 0,768. (IBGE, 2010). 

A educação é uma das dimensões observadas para calcular o IDH e apresenta um dos 

entraves para a elevação do desenvolvimento humano em São João do Sóter. Sobre o IDH e a 

educação em São João do Sóter, é possível destacar o gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Dimensão Educação e respectivos indicadores – 

São João do Sóter – 2000 e 2010. 

 

 
Fonte: PNUD, 2010 apud IMESC, 2016, p. 29. 

Neste segmento, ao serem comparados os anos 2000 e 2010, é possível perceber melhora 

no percentual de pessoas frequentando os anos iniciais e finais do ensino fundamental, bem 

como o ensino médio, que “podem ser atribuído, dentre outros fatores, ao Programa de 

Transferência de Renda Bolsa Família (PBF), no qual exige, para que a família permaneça 

recebendo o benefício, o cumprimento de condicionalidades nas áreas de educação e saúde” 

(IMESC, 2016, p. 30). 

Dentre as condicionalidades necessárias para o recebimento do PBF, é necessário que o 

aluno tenha garantido a frequência escolar de no mínimo 85%. Assim sendo, é possível perceber 

a permanência do aluno na escola, no entanto, esse fator não garante a qualidade da educação, 

sendo necessária, ainda, a existência de outras políticas públicas que possibilitem a qualidade 

no ensino, no sentido de possibilitar aos discentes a aprendizagem (IMESC, 2016, p. 30). 

Chama à atenção a disparidade existente entre o número de pessoas frequentando os 

anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Fundamental completo, o que demonstra altos 

índices de desistências dos alunos. O pior índice apresentado no gráfico 1 está no número de 

pessoas entre 18 e 20 anos com o Ensino Médio completo. “Em relação à oferta de Ensino 

Médio, em São João do Sóter existem três escolas ofertando esta etapa de ensino, duas na zona 

rural e uma na zona urbana, que de acordo com o Informe Estatístico da Seduc registraram 755 

matrículas em 2014” (IMESC, 2016, p. 30). 

A oferta do Ensino Médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica na zona 
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rural é fator relevante para a melhoria dos índices apresentados, tendo em vista a possibilidade 

de ofertar uma educação condizente com a realidade do povo camponês, fazendo-os estudarem 

e desenvolverem um ofício ao mesmo tempo. 

Diante deste contexto, “com o objetivo de formar o filho do agricultor para desenvolver 

a agricultura” (SILVA, A., 2019, p. 61), no ano de 2001 foi inaugurada a Casa Familiar Rural 

Vivendo a Esperança. Sobre a fundação da Casa Familiar, Silva, A. e Carvalho, S. (2019) 

afirmam: 

Nossa escola foi fundada numa ação territorial, onde o objetivo era atender 03 
municípios, São João do Sóter, Caxias e Codó, nessa perspectiva, nossa escola foi 
fundada com iniciativa do poder público. Buscávamos uma formação diferenciada 
para nossos filhos, então falávamos para ele: – Valdomiro, queremos te eleger 
prefeito de São João do Sóter, mas com o objetivo de você criar uma escola para 
nossos filhos, porque na época tinha que sair para fora, então depois de eleito ele 
teve a iniciativa de construir essa escola sem saber, na época, o que era a Pedagogia 
da Alternância, então, na verdade, aprendemos a fazer, fazendo. (SILVA, A., 2019, p. 
50) 
 
Essa escola surgiu em 2001 com iniciativa do governo da época juntamente com 
famílias e associações. Representantes do nosso governo municipal, em viagem a São 
Luís, tiveram contato com esse modelo de educação, a Pedagogia da Alternância, 
achou interessante e trouxe a proposta para essas comunidades, para esse município, 
achou-se por bem trabalhar esse curso, o Técnico em Agropecuária na perspectiva 
de melhoramento até mesmo da visão das famílias em relação a agricultura familiar 
(CARVALHO, S., 2019, p. 1). 

Nesta perspectiva, a Casa Familiar investigada se diferencia em seu surgimento na 

medida em que parte, principalmente, da iniciativa do poder público, e não das famílias de 

agricultores, como aconteceu na origem da Pedagogia da Alternância na França, onde as 

Maison Familiale Rurale (MFR) surgiram por iniciativa de agricultores e da igreja católica 

(NOSELLA, 2014).  

No mês de janeiro do ano de 2001, foi criada a Associação da Casa Familiar Rural 

Vivendo a Esperança, em parceria com a Associação do Povoado Pedras, que fez a doação do 

prédio onde funcionaria a Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança. No mês de março do 

mesmo ano, aconteceu a inauguração da escola, que iniciou a primeira alternância com 60 

jovens, organizados em duas turmas de Ensino Fundamental com orientação profissional 

(informação verbal)2. 

No ano de 2004, ocorreu a formatura da primeira turma de ensino fundamental com 

orientação profissional da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança, contando com a presença 

de 20 (vinte) jovens, no qual 13 (treze) deram continuidade aos estudos na Escola Agrotécnica 

                                                      
2 Informação fornecida por Antonia das Graças Santos Silva, gestora da Casa Familiar Rural Vivendo a 
Esperança, em outubro de 2019. 
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Federal de Codó, e 03 (três) no Colégio Agrícola de Teresina. Já no ano de 2008, a CFR passou 

a ofertar também do Ensino Médio integrado ao técnico em agropecuária, sendo a primeira 

turma de técnicos em agropecuária formada em 2010 (informação verbal)3. 

Em relação a estrutura física da CFR, é possível destacar Silva, A. e Carvalho, S. (2019): 

Esse prédio que estamos hoje é centenário, era uma casa de fazenda do proprietário 
da terra, era a sede de uma fazenda de gado e aí, quando o INCRA pegou essa parte, 
que aqui também é um projeto de assentamento, ficou para as associações esse 
prédio, aí, quando foi para nós fundarmos essa escola, houve um consenso geral das 
associações, que nos doou esse prédio. Obviamente não era um prédio que estava 
adaptado para ser escola, então o município fez alguns projetos e transformou, 
adaptou esse prédio a ponto de funcionar essa escola, então ele teve uma reforma 
significativa nesse período de 2001, mas de lá até aqui nunca mais teve nenhuma 
adaptação, uma modernização. Então, em relação de estrutura de prédio hoje, como 
você está percebendo, não está 100%. (CARVALHO, S., 2019, p. 2) 

Por ser um prédio antigo, tem mais de 100 anos, foi modificado, nossa estrutura é de 
péssima qualidade, sonhamos em melhorar e por isso estamos nessa luta e a gente 
vem se adequando à realidade desse prédio. (SILVA, A., 2019, p. 62) 

Desse modo, é possível perceber que a estrutura física deixa a desejar, tendo em vista 

principalmente ser uma casa muito antiga e que já permanece há 08 (oito) anos sem reformas. 

Quanto à extensão a Casa Familiar Rural, possui 03 (três) hectares e meio usados, em 

plantações, viveiros e prédio, e mais 35 (trinta e cinco) hectares sem uso. Na figura 5, pode ser 

visualizada a fachada da Casa Familiar pesquisada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Informação fornecida por Antonia das Graças Santos Silva, gestora da Casa Familiar Rural Vivendo a 
Esperança, em outubro de 2019. 
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Figura 5 – Fachada da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança em São João do Sóter, Maranhão. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 

Atualmente, as instalações internas contam com recepção, secretaria, que funciona junto 

com a direção, laboratório de informática, ainda sem uso, 2 (dois) dormitórios, 2 (dois) 

banheiros, 2 (duas) salas de aula, refeitório e cozinha. 

Fazem parte da equipe escolar 22 (vinte e dois) funcionários, sendo 05 (cinco) 

contratados da Secretaria de Estado da Educação, 15 (quinze) efetivos da Secretaria Municipal 

da Educação, 01 (uma) funcionária cedida de outro órgão e 01 (um) professor monitor 

voluntário (informação verbal)4. 

Desse total de funcionários, existe 01 (uma) gestora geral, 01 (um) coordenador, 01 (um) 

secretário, 04 (quatro) governantas, 01 (um) engenheiro agrônomo, 02 (dois) caseiros, 03 (três) 

técnicos em agropecuária e 09 (nove) professores/professoras monitores/monitoras. É 

importante destacar que 04 (quatro) desses funcionários são ex-alunos e o professor monitor 

voluntário é pai de ex-aluno.  

Sobre a organização da equipe gestora, Silva, A. (2019, p. 60) esclarece: 

Na escola, hoje sou a gestora, na Pedagogia da Alternância chamamos de 
coordenadora pedagógica. Na Casa Familiar Rural nos modificamos porque temos 
a coordenação colegiada. Sou a coordenadora geral, o professor Nicolau, o 
coordenador pedagógico, e o professor Edson nosso coordenador de projetos. 
Trabalhamos de forma bem unida, se for pela questão do Estado, cada casa tem um 
coordenador pedagógico. Eu fico mais com a parte das organizações, convênios, 
busca de parcerias, a parte mais política. E o professor Nicolau fica mais com essa 
parte pedagógica. Trabalhamos em conjunto e temos o professor Sérgio, que está na 
área de secretaria da escola e é coordenador dos instrumentos pedagógicos, então 

                                                      
4 Informação fornecida por Sérgio Boaventura Carvalho, secretário da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança, 
em setembro de 2019. 
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temos uma equipe unida e com bons resultados, [...]também temos a associação de 
pais e alunos egressos que fazem parte dessa direção.  

Desse modo, é importante destacar o papel da associação, que é composta por 12 (doze) 

membros que contribuem diretamente com a organização da Casa Familiar Rural. A associação 

responde legalmente pela CFR, dessa forma, todas as questões administrativas são resolvidas 

em consenso entre a associação e a equipe gestora. 

Quando um responsável matricula o filho na CFR, ele automaticamente torna-se sócio 

da associação, com direito a voz e podendo concorrer a cargos. Nesse sentido, Silva, A. 

esclarece ainda que “nós, da parte de funcionários, devemos respeito a uma associação, por 

mais que eu seja gestora da escola, meu trabalho é de acordo com a associação, que é a 

mantenedora dessa Casa” (SILVA, A., 2019, p. 60). 

Quanto ao funcionamento da rotina escolar, a mesma é estruturada de modo que durante 

o dia sempre tem representantes da equipe gestora, e os/as professores/professoras 

monitores/monitoras têm os horários organizados de forma que dormem na Casa e se revezam 

aos finais de semana para que além de outros funcionários também estejam presentes para 

acompanhar a rotina dos alternantes. A esse respeito, Silva, A. (2019, p. 63) afirma: 

Eu estou sempre à disposição, venho aqui duas vezes na semana, geralmente, no 
início da semana, e nos outros dias é variado, sempre durmo uma noite aqui. Durante 
muito tempo, mesmo como gestora, eu fui voluntária. Esse ano tenho parceria com o 
município, com salário de professora, então a maior parte do meu trabalho aqui é 
como voluntária e parte do que eu ganho já fica aqui. Meu contrato termina 30 de 
novembro [2019], porém, com contrato ou sem contrato, a casa não pode parar, 
então, durante muitos anos eu trabalhei aqui sem receber nenhum centavo, eu 
trabalho em outro lugar para gastar aqui, então essa é a realidade nossa. 

Desse modo, a organização escolar conta com o comprometimento da equipe gestora, 

que acredita na Pedagogia da Alternância e reconhece como um projeto no qual são os 

responsáveis, trabalhando voluntariamente por acreditarem, conforme afirma Freire (2007, p. 

52), na radicalidade da esperança, tendo consciência que as coisas podem até piorar, mas 

sabendo também que é possível intervir para melhorá-las. 

Silva, A. (2019, p. 64) relata também sobre o tipo de gestão adotada. Expõe: 

A gestão é partilhada onde ouvimos todos, então todos os monitores são ouvidos e 
levados em conta, tentamos ao máximo ter uma equipe unificada [...]. O próprio nome 
já diz, Casa Familiar Rural, e não é só alunos que é família e sim toda a equipe, 
então, se somos família, temos que resolver todos os nossos problemas em família, 
dialogar. Tentamos o máximo dentro desta perspectiva.   

Neste segmento, afirma prezar por um clima amigável, valorizando aspectos inerentes 

a estrutura familiar, o que pode ser percebido na organização da rotina, onde os alunos se 
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reúnem em oração antes das refeições e devem colaborar com a organização da Casa. A rotina 

da casa é disponibilizada em mural, para que todos os alternantes, bem como funcionários, 

tenham acesso, conforme exposto na figura 6: 

 

Figura 6 – Organização do horário escolar, segundo semestre do ano de 2019, da Casa Familiar Rural Vivendo a 

Esperança  

 
Fonte: Mural da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança, 2019. 

Desse modo, é possível perceber que toda a rotina dos alternantes é organizada de forma 

que possam, além de participar das aulas teóricas e práticas, se comprometerem com a 

organização e limpeza da casa. Assim, os mesmos se revezam para a realização das atividades, 

tais como limpeza dos banheiros, cozinha, quartos e o cultivo de hortaliças. 

Diante do exposto, foi possível compreender particularidades sobre São João do Sóter, 

bem como a caracterização da Casa Familiar Rural pesquisada. A seguir, serão apresentados os 

resultados e discussões dos dados coletados na revisão sistemática e na pesquisa de campo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na presente seção, apresentaremos a análise5 das teses e dissertações localizadas com o 

mapeamento das produções científicas sobre a Pedagogia da Alternância entre os anos de 2011 

e 2018, através da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

Depois de conhecer os conceitos e trajetória da Pedagogia da Alternância, faz-se 

necessário estabelecer diálogo com as produções científicas publicadas em âmbito nacional, 

com o intuito de verificar como a temática vem sendo discutida e publicada, bem como perceber 

o espaço dedicado às produções acadêmicas através de teses e dissertações que abordam o 

objeto discutido no presente estudo. 

Será apresentada, ainda, a caracterização do lócus de pesquisa, bem como dos sujeitos 

investigados e a análise das falas dos interlocutores contidas nos 3 (três) eixos de análise, sendo 

eles: saberes da experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. 

4.1 Mapeamento da produção científica sobre Pedagogia da Alternância e os saberes 

docentes no Brasil 

Movidos pela vontade de aprofundar as compreensões acerca Pedagogia da Alternância, 

fizemos inicialmente um levantamento preliminar, sem periodicidade preestabelecida, dos 

trabalhos publicados sobre a temática sugerida, onde tivemos a oportunidade de ter contato com 

o estudo de Amaral (2013), disponibilizado no Portal da Universidade do Mato Grosso6. 

Na construção de sua dissertação de mestrado, Amaral (2013) abordou a Pedagogia da 

Alternância como práxis educativa na Escola Família Agrícola de Uirapuru-GO, assim, a leitura 

detalhada de seu estudo possibilitou o desejo de aprofundar a temática. A autora citada 

organizou sua dissertação em 3 capítulos, sendo, no primeiro capítulo, apresentado o 

                                                      
5 Parte desta análise foi publicada na Revista Brasileira de Educação do Campo. COSTA, Odaléia Alves da; 
RODRIGUES, Anny Camila Lima. Mapeamento da produção científica na BDTD do IBICT sobre a Pedagogia 
da Alternância de 2011 a 2018. Revista Brasileira de Educação do Campo. Disponível em: <http: 
https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e7257>. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
6 AMARAL, Ana Paula do. A Pedagogia da alternância como práxis educativa na Escola Família Agrícola 
de Uirapuru-GO: limites e potencialidades. Cáceres/MT: UNEMAT, 2013. 145 f. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade do Estado de Mato Grosso. Programa de Pós-Graduação em Educação, 2013. Disponível em: 
<http: http://portal.unemat.br/?pg=site&i=educacao&m=dissertacoes&c=defendidas-2013>. Acesso em: 10 mar. 
2019. 
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mapeamento das produções científicas publicadas entre os anos de 2000 a 2010, através do 

Banco de Teses da CAPES, permitindo aos leitores a compreensão sobre as particularidades da 

educação no campo. 

Utilizando o descritor genérico “pedagogia da alternância”, Amaral (2013) apresenta 

um quadro com 55 (cinquenta e cinco) estudos. Depois, a autora relaciona o termo Pedagogia 

da Alternância com desenvolvimento local, juventude do campo, instrumentos pedagógicos e 

participação dos pais, encontrando 18 (dezoito) teses e dissertações que foram analisadas de 

acordo com a região geográfica, Instituição de Ensino Superior e ano. Em seguida, a 

pesquisadora selecionou, dentro das 18 (dezoito) teses e dissertações, os estudos de Fanck 

(2007), Trindade (2010), Begnami (2010), Prazeres (2008), Cruz (2004) e Fonseca (2008) para 

análise minuciosa. Em sua análise, a autora destaca que a dinâmica da Pedagogia da Alternância 

é pouco estudada.  

Com o intuito de dar continuidade às reflexões travadas por Amaral (2013), buscou-se 

realizar um levantamento bibliográfico, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), dos estudos 

publicados entre os anos de 2011 e 2018, com o objetivo de evidenciar as novas discussões 

sobre a Pedagogia da Alternância. 

Como resposta ao primeiro levantamento realizado, foram localizados os estudos 

descritos no Quadro 1, de acordo com os descritores apontados. 

Quadro 1 – Quantidade de dissertações e teses sobre Pedagogia da Alternância, entre 2011 e 2018, de acordo 
com descritores “Pedagogia da Alternância”, “Pedagogia da Alternância” e “Saberes Docentes”, “Pedagogia da 

Alternância” e “Casa Familiar Rural”. 

DESCRITORES QUANTIDADE DE TRABALHOS 

“Pedagogia da alternância” 76 

“Pedagogia da alternância” e “Saberes 

docentes” 

12 

“Pedagogia da alternância” e “Casa 

Familiar Rural” 

30 

SUBTOTAL 118 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na BDTD, 2019. 

Logo depois, foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos 118 (cento e dezoito) 

estudos encontrados e observou-se a presença de pesquisas não condizentes com o objeto de 
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estudo de interesse, duplicidades e ano na capa do trabalho inferior a 2011. Sendo 3 (três) 

dissertações e 2 (duas) teses referentes ao ano de 2012, mas na capa do estudo era evidenciado 

ano diferenciado, 1 (um) estudo do ano de 2008 e 4 (quatro) trabalhos do ano de 2010.   

No período mencionado, foi encontrado apenas 1 (um) trabalho que teve como campo 

de pesquisa a UFMA, UEMA e IFMA7, ao tratar do Programa Nacional de Educação e Reforma 

Agrária (PRONERA) e o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura do Campo 

(PROCAMPO) no Maranhão. Porém, este estudo não foi analisado por nós, visto que nosso 

interesse foi investigar os estudos que tiveram como lócus de pesquisa as Casas Familiares 

Rurais. 

Nesse caso, foi estabelecido como critérios de exclusão: apresentar duplicidade e ter 

como campo de estudo escolas da rede federal, estadual ou municipal que não se enquadram na 

organização dos CEFFAs. 

Cabe enfatizar que dos 37 (trinta e sete) estudos selecionados com a busca pelos 

descritores “Pedagogia da Alternância” e “Casa Familiar Rural”, somente 1 (um) trabalho, 

publicado no ano de 2015, não apresentou duplicidade com os outros descritores. No entanto, 

o mesmo estudo não apresentou temática condizendo com nosso objeto de estudo, por isso não 

foi analisado.  

Ao filtrarmos as teses e dissertações, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados 37 (trinta e sete) estudos para leitura e análise minuciosa, sendo eles organizados 

por ano, autor e título, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Ano de publicação, autoria e título das dissertações e teses analisadas sobre Pedagogia da 
Alternância defendidas entre 2011 e 2018 

 
Nº Ano Autor (a) Título 
1 2011 Batistela, Airton Carlos Pedagogia da alternância: uma 

contraposição a teoria da modernização 
2 2011 Ferreira, Ana Paula de Medeiros Escola Família Agrícola de Arizona (GO): 

uma proposta de educação camponesa? 
3 2011 Souza, Natalina Pereira de A pedagogia da alternância na EAD 

mediada pelas TIC: uma 
complementaridade libertadora para a 
educação do campo? 

4 2012 Estevam, Dimas de Oliveira Os significados sociais e políticos da 
formação por alternância: um estudo de caso 
em duas experiências no Estado de Santa 
Catarina 

5 2013 Caliari, Rogério A presença da família camponesa na Escola 
Família Agrícola: o caso de Olivânia 

                                                      
7 MENEZES, Marly Cutrim de. Políticas Educacionais do Campo: PRONERA e PROCAMPO no Maranhão. 
Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
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6 2013 Melo, Érica Ferreira Limites e possibilidades do plano de estudo 
na articulação trabalho-educação na escola 
família agrícola Paulo Freire 

7 2013 Melo, Juliana Franco de Alternância como pedagogia na Escola 
Família Agrícola de Ladeirinhas – SE: 
possibilidades de construção de práticas 
sustentáveis 

8 2013 Plein, Ivonete Terezinha Tremea Não é escola, é casa!? A pedagogia da 
alternância nas Casas Familiares Rurais do 
Sudoeste do Paraná 

9 2013 Santos, Sandra Puhldos Educação empreendedora e pedagogia da 
alternância na perspectiva do 
desenvolvimento local sustentável: a 
experiência de jovens da Casa Familiar 
Rural (CFR) 

10 2013 Sobreira, Milene Francisca 
Coelho 

Práxis e construção do conhecimento nos 
estudos sobre pedagogia da alternância 

11 2014 Sousa, Andrêssa Paula Fadinide Práticas pedagógicas em alternâncias: 
contribuição ao estudo do trabalho docente 
na Escola Família Agrícola de São João do 
Garrafão, Espírito Santo 

12 2014 Carvalho, Guilherme Pereira de Educação do/no campo e o contexto da 
educação na alternância: o caso da Escola 
Família Agrícola de Porto Nacional – TO 

13 2014 Oliveira, Jaqueline Rocha Conhecimentos e práticas agroecológicos 
nas Escolas Famílias Agrícolas (EFAS) 

14 2014 Pinto, Manuela Pereira de 
Almeida 

A questão agrária e a Escola Família 
Agrícola de Riacho de Santana – BA 

15 2014 Valadão, José de Arimatéia Dias Seguindo associações sociotécnicas sob a 
luz da teoria do ator-rede: uma tradução da 
pedagogia da alternância para rotinas e 
tecnologias sociais 

16 2015 Pereira, Maiza Gabrielle Ribeiro Centro familiar de formação por alternância: 
superando a imagem do Fabiano para o 
desenvolvimento local 

17 2015 Moro, Ildranis Laquini As “transformações” no espaço rural e a 
atuação da pedagogia da alternância no 
município de Rio Novo do Sul – ES 

18 2015 Pozzebon, Adair A inserção socioprofissional dos jovens 
egressos da Escola Família Agrícola de 
Santa Cruz do Sul no Vale do Rio Pardo, 
RS: uma contribuição para o 
desenvolvimento rural 

19 2015 Souza, Maria Deuselena Dias de Do terreiro de casa ao chão da escola: um 
caminho de práticas pedagógicas e práticas 
sociais construídas à luz da pedagogia da 
alternância 

20 2015 Zanoni, Angelo de Sousa Monopolização e r-existências: a educação 
do campo na territorialidade camponesa no 
Noroeste do Espírito Santo 
 

21 2015 Sinhoratti, Fabiana  As casas Familiares Rurais e a continuidade 
do processo formativo dos alunos egressos 
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22 2016 Andrade, Jailton dos Santos Pedagogia da alternância e a convivência 
com o semiárido: as comunidades 
tradicionais de Fundo de Pasto 

23 2016 Costa, Agnaldo Chagas Pedagogia da alternância: emancipação e 
territorialização nas Escolas Famílias 
Agrícolas 

24 2016 Oliveira, Suéziode O ensino de filosofia na pedagogia da 
alternância: desafios e perspectivas numa 
escola do Noroeste do Espírito Santo 

25 2016 Oliveira, Gutemberg Gomes de A educação do campo e pedagogia da 
alternância no centro familiar de formação 
por alternância de Pinheiros – ES: 
possibilidades pedagógicas de superação da 
fragmentação campo/cidade 

26 2016 Sousa, Kênia Alves de Avaliação da efetividade dos cursos 
oferecidos pelo PRONERA – Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária 
na EFA – Escola Família Agrícola em Porto 
Nacional – TO 

27 2017 Chaves, Kênia Matos da Silva Educandos e camponeses: a dinâmica do 
tempo comunidade dos estudantes da Escola 
Família Agrícola de Porto Nacional, 
Tocantins 

28 2017 Detogni, Andreia Aparecida Pedagogia da alternância e formação do 
jovem na Casa Familiar Rural de Coronel 
Vivida – PR: avanços, limites e desafios 

29 2017 Hosda, Jaciele Sujeito, discurso e ideologia para a Casa 
Familiar Rural 

30 2017 Melo,André de Oliveira Pedagogia da alternância no Amazonas: 
uma práxis dos movimentos sociais da 
floresta e das águas 

31 2017 Monteiro, Luiz Paulo O viver e o produzir a partir da formação 
além da técnica: o caso dos egressos da Casa 
Familiar Rural Santo Agostinho/Quilombo, 
SC, no período de 1990 a 1997 

32 2017 Ribeiro, Valdivino Souza Escola Família Agrícola de Orizona-Goiás: 
história e lembranças de uma experiência de 
educação do campo 

33 2017 Santos, Thiago Ferreira dos Desvelando cercas: o cenário da educação 
básica do e no campo no Estado do 
Tocantins 

34 2017 Silva, Wagner da A Casa Familiar Rural no desenvolvimento 
sócio-espacial: reflexões a partir de São 
Mateus do Sul – PR 

35 2018 Almeida, Valdinei de Possibilidades e limites da produção 
curricular: um estudo de caso em um Centro 
Familiar de Formação em Alternância 
(CEFFA) do município de São Mateus – ES  

36 2018 Barbosa, Ana Paula Carvalho A educação ambiental no currículo da 
Escola Família Agrícola 

37 2018 Souza, Maria José da Silva O tema gerador da água na pedagogia da 
alternância: o caso da Escola Família 
Agrícola de Ladeirinhas (EFAL), em 
Japoatã/SE 
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Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na BDTD, 2019. 

Sobre os autores das teses e dissertações analisadas, é possível perceber a presença de 

18 (dezoito) pesquisadores do sexo masculino e 19 (dezenove) do sexo feminino, sendo 56,76% 

construído com a colaboração de orientadoras e 43,24% com o auxílio de orientadores, o que 

demonstra que a temática é estudada em equivalência por pesquisadores e pesquisadoras, sendo 

o número de doutoras que orientam a temática superior ao número de doutores. 

Quanto ao ano de publicação, é notório que no ano de 2017 ocorreu o maior número de 

publicações, havendo 8 (oito) estudos no período supracitado, sendo 50% realizados no Estado 

do Paraná, seguindo, em ordem decrescente, com 6 (seis) trabalhos em 2013 e em 2015, 5 

(cinco) trabalhos nos anos de 2014 e 2016, 3 (três) trabalhos nos anos 2011 e 2018, e apenas 1 

(um) trabalho em 2012. Segue o Quadro 3 com a quantidade de dissertações e teses por ano. 

Quadro 3 – Quantidade de dissertações e teses sobre Pedagogia da Alternância entre 2011 e 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na BDTD, 2019. 

Para melhor visualização das instituições que sediaram as pesquisas sobre a temática 

abordada, segue a Figura 7.  

 

 

 

 

 

 DISSERTAÇÕES TESES TOTAL 

2011 1 2 3 

2012 0 1 1 

2013 5 1 6 

2014 4 1 5 

2015 6 0 6 

2016 5 0 5 

2017 6 2 8 

2018 3 0 3 

TOTAL 30 7 37 



 
 
 

45 
 

 
 

 

 

 

Figura 7 – Mapa com localização das universidades do Brasil e quantidade de pesquisas sobre Pedagogia da 
Alternância 

 
Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na BDTD, 2019. 

No que tange à origem dos trabalhos analisados, é perceptível, através do mapa 

apresentado, que as teses e as dissertações foram publicadas em 20 instituições diferentes, sendo 

o Sudeste a região que conta com o maior número de publicações, com 14 trabalhos, seguido 

do Sul, com 10 estudos, o Norte e o Nordeste, com 5 publicações cada, e o Centro-oeste, com 

3 publicações.  

Diante do exposto, é evidente que as regiões brasileiras não apresentam uniformidade 

na quantidade de publicações, fator que pode ser justificado pelo distinto número de CEFFAs 

nas regiões, bem como o número diferenciado de programas de pós-graduação e a existência 

de grupos com linha de pesquisa relacionada à educação do campo. 

O elevado número de publicações realizadas na região Sudeste deve ser associado, 
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portanto, ao fato dessa região ser a maior concentradora dos programas, em diferentes áreas, de 

mestrado e doutorado no Brasil8, conforme demonstrado na Figura 8: 

Figura 8 – Distribuição de programas de pós-graduação no Brasil 

 
Fonte: GEOCAPES, 2018. 

 

De acordo com o mapa apresentado, é possível perceber a existência de 4.291 programas 

de mestrado e doutorado, acadêmico ou profissional, com destaque aos Estados de São Paulo, 

possuidor de 916 mestrados e doutorados, Rio de Janeiro, com 487, e Minas Gerais, com 439 

programas. 

O Estado do Espírito Santo não se destaca pelo elevado número de programas, com 73 

mestrados e doutorados. No entanto, é destaque pelo elevado número de publicações, sendo 

enfatizado por ser o Estado com maior número de CEFFAs. 

Analisando os dados referentes aos grupos de pesquisa registrados no Diretório dos 

                                                      
8 GEOCAPES DADOS ESTÁTISTICOS. Distribuição de programas de pós-graduação no Brasil. Disponível 
em: <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>. Acesso em 25 abr. 2020. 
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Grupos de Pesquisa no Brasil, e disponível para visualização no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico9, percebe-se que na região sul há 23 grupos com 

linha de pesquisa relacionada à educação do campo, o que esclarece o elevado número de 

publicações em comparação com outras regiões brasileiras.  

A região Norte e Nordeste detém 5 publicações cada, sendo o Norte a região com menor 

oferta de programas de mestrado e doutorado. Já o Nordeste, possuidor de 865 programas, 

chama a atenção pelo pequeno número de estudos, tendo em vista a presença de 38 grupos com 

linha de pesquisa relacionada à educação do campo e ser a região com o maior número de CFRs, 

a saber, 69 (UNEFAB, 2018). 

Ainda em relação à região Nordeste, é evidenciada a publicação de estudos que abordam 

a educação do campo, não sendo analisados na presente pesquisa por não seguir os critérios de 

inclusão, conforme exposto anteriormente, no entanto, ao tratar da Pedagogia da Alternância 

nos CEFFAs, o número de publicações é reduzido, demonstrando a necessidade da realização 

de maiores pesquisas na região sobre a temática.       

O Centro-Oeste é a região com menor número de publicações, sendo também a região 

com menor número de grupos com linha de pesquisa relacionado à educação do campo, 

contando com a existência de apenas 5 grupos.  

Na região Norte, somente duas instituições publicaram estudos sobre a temática, sendo 

uma publicação no Estado do Amazonas e quatro no Tocantins. O Estado do Amazonas possui 

apenas 1 grupo com linha de pesquisa relacionado à educação do campo, fator possivelmente 

colaborador para a pouca quantidade de pesquisa relacionada à temática.  

No Estado do Tocantins existem 25 programas de mestrado e doutorado, no entanto, é 

possuidor de 5 grupos com linha de pesquisa sobre educação do campo, número superior a São 

Paulo, que é o Estado brasileiro com maior número de programas de mestrado e doutorado, 

sendo possuidor de 3 grupos de pesquisa. Dessa forma, o número elevado de grupos de pesquisa 

no Tocantins, que abordam a educação do campo, justifica a existência do número maior de 

publicações, pois é sabido que os grupos de pesquisa estimulam a comunidade acadêmica no 

estudo da temática e, principalmente, a publicação de novas pesquisas. 

A instituição que sediou a maior quantidade de trabalhos foi a Universidade Federal do 

Espírito Santo, apresentando 6 estudos, fator que pode ser justificado devido ao Estado do 

Espírito Santo ser detentor do maior número de EFAs do Brasil, e, conforme apresentado 

                                                      
9 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil. Disponível em 
<http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf>. Acesso em: 25 mar. 2019 
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anteriormente, a experiência da Pedagogia da Alternância, chegando ao Brasil, se origina neste 

Estado, que atualmente conta com a existência de 36 EFAs (UNEFAB, 2018). 

Ocupando a 2ª posição em maior quantidade de publicações, 5 no total, encontra-se a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, possuidora de 10 grupos com linha de pesquisa 

sobre educação do campo, em seguida, a Universidade Federal de Tocantins e a Universidade 

Federal de Viçosa, divulgando 4 publicações cada. Minas Gerais, onde localiza-se a UFV, é o 

4º Estado brasileiro com maior quantidade de programas de pós-graduação, possuindo 8 grupos 

com linha de pesquisa sobre educação do campo.  

Além da localização das pesquisas, tivemos ainda a preocupação de realizarmos a 

análise dos estudos selecionados por auxílio do Iramuteq, sendo este um software livre que 

permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras, 

possibilitando, dessa forma, um viés quantitativo para dados qualitativos (BEDANTE; 

VELOZO, 2018). 

Para a utilização do Iramuteq, foi necessário fazer a instalação do Software R para o 

processamento dos dados10. É importante enfatizar que a utilização do software não tem a 

função de apresentar os dados já analisados, mas criar condições para que o pesquisador 

organize os pontos mais evidenciados e analise-os levando em consideração os conhecimentos 

adquiridos enquanto pesquisador. Desse modo: 

É possível inferir que o Software Iramuteq permite o uso de diversificados recursos 
para a análise textual, sendo bastante significativo quando se trabalha com muitos 
dados. Por ser disponibilizado gratuitamente e de fácil manipulação, acredita-se que 
tenha muito a contribuir com a área de pesquisa em ensino. Mas é importante salientar 
que o Iramuteq é utilizado unicamente para tratar os dados, sendo que a interpretação 
destes, ainda é de responsabilidade do pesquisador. (BUENO, 2018, p. 59) 

Dentre as análises permitidas dentro do Iramuteq, é demonstrada a formação da “nuvem 

de palavras”, onde o software “agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da sua 

frequência. É uma análise lexical mais simples, porém graficamente interessante” 

(CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 6). Desse modo, os resumos das teses e dissertações foram 

copiados e inseridos no software, gerando uma nuvem de palavras, dessa maneira, as palavras 

que aparecem em maior frequência são destacadas pelo tamanho, conforme pode ser verificado 

na Figura 9: 

 

 

                                                      
10 FUNDAÇÃO R. Disponível em: <www.r-project.org>.  Acesso em: 26 mar. 2019 
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Figura 9 – Nuvem de palavras de maior relevância dentro dos resumos das teses e dissertações analisadas 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados no Iramuteq, 2019. 

A nuvem de palavras possibilita, portanto, fácil visualização dos termos de maior 

representatividade dentro dos resumos das teses e dissertações. Nessa perspectiva, as palavras 

“campo” e “educação” aparecem como centrais seguidas de “escola”, “alternância”, “pesquisa”, 

“jovem”, “formação”, “rural” e “pedagogia”. Todas as reflexões travadas nas teses e 

dissertações enfatizam a educação do campo como centro das discussões.   

Como suporte, a fim de melhorar o entendimento no que se refere à quantidade de vezes  

que as palavras destacadas aparecem nos estudos analisados, observar o Gráfico 2.  

Gráfico 2 – Palavras de maior representatividade dentro dos resumos das teses e dissertações 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

50 
 

 
 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados no Iramuteq, 2019. 

A análise de similitude foi outra estratégia utilizada dentro do Iramuteq para possibilitar 

a fácil visualização e entendimento da conexão entre as palavras de maior frequência 

selecionadas dentro do estudo, desse modo, foi construída uma árvore com a presença de galhos 

grossos e finos que se ligam, apresentando a associação entre os termos, conforme demonstrado 

na Figura 10: 

Figura 10 – Árvore de conectividade das palavras de maior frequência dentro das teses e dissertações analisadas 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados no Iramuteq, 2019. 

A análise de similitude torna “possível inferir a conexão existente entre os dados. 

Formando uma árvore de palavras, esta análise cria nós centrais sob os quais é possível 

relacionar outras palavras” (BUENO, 2018, p. 59). 

Por este ângulo é possível perceber que “campo” é o termo central da árvore, ligando-

se diretamente a “educação”, “pedagogia da alternância”, “escola” e “pesquisa”, que se 

ramificam em galhos mais finos, representando a consonância de ideias.  

“Educação” e “campo” possuem galhos com a mesma espessura, o que simboliza a 

proximidade entre os termos. As palavras “educação”, “pedagogia” e “alternância” têm 

ramificações diversas, significando que todos os galhos oriundos dessas palavras se relacionam 
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com o galho central, mas não possuem muita relação entre si.  

A associação do termo “pedagogia da alternância” com “educativo”, “aprendizagem”, 

“ensino”, “técnico” e “agropecuária”, “estudante” e “agroecologia” evidenciam o Ensino 

Médio integrado em agropecuária, exposto como o mais presente nos CEFFAs investigados. 

Em relação ao Ensino Médio integrado, Moura (2010) esclarece que, na proposta de 

integração, o Ensino Médio não seria profissionalizante, no sentido de formar para uma 

profissão específica, mas na orientação da relação entre conhecimento e prática do trabalho, de 

forma que “pensar o ensino médio integrado é conceber uma formação em que os aspectos 

científicos, tecnológicos, humanísticos e culturais estejam incorporados e integrados” 

(MOURA, 2010, p.5). 

Nesta perspectiva, a formação proposta pela Pedagogia da Alternância apresenta-se em 

consonância com o pensamento de Moura, na medida em que defende a formação integral, 

havendo articulação entre conhecimento e prática do trabalho. Na árvore apresentada, a 

Pedagogia da Alternância também apresenta ligação com os galhos “formação”, “trabalho” e 

“prático”, confirmando a relação entre formação e trabalho. 

Dentre os termos associados ao campo, encontra-se: “pesquisa”, “estudo”, “jovem”, 

“entrevista”, “semiestruturada”, “documento”, “histórico” e “materialismo”, o que antecipa o 

entendimento sobre os procedimentos metodológicos destacados.     

As análises das teses e dissertações apresentadas na nuvem de palavras, e a análise de 

similitude com a utilização do software Iramuteq, sinalizam que a pedagogia da alternância se 

apresenta como uma proposta articulada com a formação do sujeito crítico e participativo, o 

que corrobora com o desenvolvimento de um sujeito capaz de interferir e modificar a realidade 

na qual está inserido através do campo, ensino integrado, pesquisa, estudo jovem, participação 

da família e trabalho. 

4.1.1 Localização dos CEFFAs estudados pelos pesquisadores das teses e dissertações 

analisadas 

O processo de desenvolvimento dos CEFFAs é pautado na incorporação dos princípios 

da educação do campo, com o objetivo de formar o sujeito alternante de forma plena. Destarte, 

independentemente da localização dos CEFFAs, busca-se a construção do sujeito capaz de atuar 

e transformar o meio em que vive. 

No tocante aos CEFFAs investigados, o Quadro 4 apresenta a quantidade e a distribuição 

das mesmas de acordo com sua localização. 
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Quadro 4 – Distribuição dos CEFFAs pesquisados por UF pelos autores das teses e dissertações analisadas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na BDTD, 2019. 

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram estudos publicados sobre a temática, 

no entanto, os locais escolhidos para a realização da pesquisa foram escolas localizadas em 

outros Estados. 

Nesta perspectiva, os três estudos desenvolvidos no Estado de São Paulo tiveram como 

lócus a EFA no Espírito Santo, na Bahia e em Goiás, já o estudo desenvolvido na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro teve como espaço investigativo a EFA no Espírito Santo.  

O Estado do Espírito Santo se destaca como o possuidor de maior número de campo de 

investigação, sendo o pioneiro na organização das Escolas Famílias Agrícolas. Neste mesmo 

Estado foram desenvolvidos os estudos de Zanoni (2015) e Barbosa (2018), que investigaram 

o Centro Familiar de Formação em Alternância do Bley, inaugurada em 1972 com a proposta 

de ser aberta apenas para rapazes (NOSELLA, 2014, p. 117). 

Os CEFFAs presentes nos Estados do Tocantins, Sergipe e Goiás tiveram as mesmas 

escolas pesquisadas mais de uma vez. A EFA de Porto Nacional, localizada em Tocantins, foi 

investigada por Carvalho (2014), Sousa (2016) e Chaves (2017). A EFA de Ladeirinhas, no 

Estado de Sergipe, foi pesquisada por Melo (2013) e Souza (2018). Em Goiás, a EFA de 

Orizona foi investigada por Ferreira (2011), Costa (2016) e Ribeiro (2017). 

No Estado de Minas Gerais, Oliveira (2014) investigou as Escolas Família Agrícola 

Serra do Brigadeiro e também Puris de Araponga. Já no Paraná, Sinhoratti (2015) investigou as 

UF Nº de CEFFAS 

AM 01 

TO 01 

CE 01 

SE 01 

BA 03 

GO 01 

MG 03 

ES 09 

PR 06 

SC 02 

RS 02 

11 estados  
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CFRs dos Municípios de Enéas Meques, Pérola do Oeste e Santo Antonio do Sudoeste.  

Batistela (2011), Sobreira (2013) e Santos (2017) também trataram de CEFFAs, mas 

desenvolveram seus estudos com base em pesquisas bibliográficas, sem pesquisa de campo. Já 

Valadão (2014) tratou da implementação da Pedagogia da Alternância ao longo de sua história, 

fazendo uso de entrevistas realizadas pelo pesquisador suíço Pedro Puig Calvón, com 

interlocutores franceses que fizeram parte da história dos CEFFAS. 

4.1.2 Abordagens metodológicas das teses e dissertações analisadas 

No tocante à metodologia usada nas teses e dissertações, foi possível perceber a 

recorrência de seis percursos mais utilizados para o alcance dos resultados e posterior análise. 

Desse modo, as informações foram obtidas através de: pesquisa documental, bibliográfica, 

entrevista, análise de imagem, questionário e grupo focal, conforme pode ser observado no 

Quadro 5, onde é apresentada o tipo e instrumento de pesquisa utilizada na coleta de dados e 

respectivos autores. 

Quadro 5 – Organização dos estudos quanto ao tipo de pesquisa/instrumentos de pesquisa na coleta de dados 

TIPOS DE PESQUISA/ 

INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA 

AUTORES E AUTORAS 

Documental e bibliográfica Carvalho (2014), Hosda (2017), Santos (2017) 

Entrevista Oliveira (2014), Souza (2015), Oliveira (2016), 

Documental e entrevista Pereira (2015), Sousa (2014), Caliari (2013), Melo (2013), 

Valadão (2014), Zanoni (2015), Sinhoratti (2015), Costa (2016), 

Monteiro (2017), Ribeiro (2017), Barbosa (2018), Souza (2018), 

Almeida (2018) 

Bibliográfica e entrevista Souza (2011), Moro (2015) 

Documental, entrevista e 

análise de imagem 

Silva (2017) 

Revisão bibliográfica Batistela (2011), Sobreira (2013) 

Bibliográfica e questionário Chaves (2017) 

Questionário e entrevista Ferreira (2011) 

Entrevista, questionário e 

Documental 

Melo (2013) 

Entrevista e grupo focal Melo (2017) 
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Bibliográfica, documental e 

Questionário 

Plein (2013), Sousa (2016) 

Bibliográfica, documental e 

entrevista 

Pinto (2014), Andrade (2016), Oliveira, Suézio (2016), 

Detogni (2017), Santos (2013) 

Questionários Estevam (2012), Pozzebon (2015) 

Fonte: Autoria própria a partir dos dados coletados na BDTD, 2019 

Os tipos e instrumentos de pesquisa citados no Quadro 5 foram apresentados pelos 

autores, em alguns trabalhos as informações se encontraram no resumo do estudo e, em outros, 

as informações foram coletadas nos elementos textuais.   

Nessa conjuntura, o instrumento mais utilizado foi a entrevista, presente em 27 estudos 

(72,97%), seguida da pesquisa documental, evidenciada em 25 trabalhos (67,56%), depois, a 

pesquisa bibliográfica, em 15 trabalhos (40,54%), questionário, em 7 estudos (18,91%), e 

análise de imagem e grupo focal, utilizado apenas em 1 trabalho (2,70%). 

Deve-se frisar que a soma das porcentagens é superior a 100%, tendo em vista que 

muitos autores declararam fazer o uso de mais de um instrumento no decorrer de suas teses ou 

dissertações. 

A entrevista é uma técnica bastante utilizada na coleta de dados de pesquisas 

qualitativas, sendo comum a utilização dessa técnica junto a outras metodologias, conforme 

pode ser observado no quadro 5, podendo variar de acordo com o objeto de estudo do 

pesquisador. Sobre as vantagens da entrevista, Lakatos e Marconi (2003, p. 195) destacam: 

a) Pode ser utilizada com todos os segmentos da população: analfabetos ou 
alfabetizados; b) Fornece uma amostragem muito melhor da população geral: o 
entrevistado não precisa saber ler ou escrever; c) Há maior flexibilidade, podendo o 
entrevistador repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira diferente; 
especificar algum significado, como garantia de estar sendo compreendido. d) Oferece 
maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser 
observado naquilo que diz e como diz: registro de reações, gestos etc; e) Dá 
oportunidade para a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais 
e que sejam relevantes e significativos; f) Há possibilidade de conseguir informações 
mais precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, as discordâncias.  

Posto isto, a utilização de entrevista para pesquisar a Pedagogia da Alternância, bem 

como a educação do campo, é de grande pertinência, tendo em vista a possibilidade de utilizar 

interlocutores de todos os segmentos da população, podendo ser observados comportamentos e 

principalmente a obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais, pois a 

educação do campo, assim como a organização dos CEFFAS, possuem especificidades locais 

que podem ser maior evidenciadas através da técnica da entrevista. 

A análise das fontes mais utilizadas dentro dos trabalhos que abordam a Pedagogia da 
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Alternância permitiu melhor entendimento sobre o processo investigativo, bem como a 

consolidação da escolha das fontes utilizadas na elaboração do presente estudo.  

4.1.3 Fundamentação teórica utilizada nas teses e dissertações analisadas 

No que concerne à apresentação dos autores que embasam as ideias trabalhadas ao longo 

das produções, apenas 13,5% das teses e dissertações analisadas trazem já no resumo a 

exposição dos autores que serão discutidos, de forma que Sobreira (2013) cita apenas Bardin 

(1977), ao tratar do método utilizado na análise dos dados. Assim, 86,4% dos estudos não 

deixam claro no resumo quais autores serão evidenciados.   

O Quadro 6 apresenta o ano do estudo, os(as) pesquisadores(as), títulos de seus trabalhos 

e autores(as) citados(as), devendo ser destacado que os autores(as) apresentados(as) não são 

necessariamente os mais citados ou com maior número de obras pesquisadas, e sim os 

declarados pelos mestres ou doutores no resumo de seus estudos. 
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Quadro 6 – Trabalhos e autores/autoras citados/citadas 

ANO AUTOR/AUTORA TÍTULO DO TRABALHO AUTORES/ AUTORAS CITADOS/ 
CITADAS 

 
2013 Caliari, Rogério A presença da família 

camponesa na escola família 
agrícola: o caso de Olivânia 

Santos Guerra (2002), Gimonet (2007), 
García-Marirrodriga e Puig-Calvó, (2010), 
Duffaure (1993), Brandão,  
(1995,1995a, 1999, Woortmann, (1990a, 
1997), Matta (1987), Brandão (2003) e 
Fichtner et al (2013). 

2015 Souza, Maria 
Deuselena Dias de 

Do terreiro de casa ao chão da 
escola: um caminho de práticas 
pedagógicas e práticas sociais 
construídas à luz da pedagogia 
da alternância. o caso da Escola 
Família Agrícola Dom Fragoso 

Caldart (2005), Arroyo (2003), Mattos 
(2011), Freire (2005; 1983), 
Garciamarrirodriga (2010), Morin (2003), 
Pereira (2010), Fragoso (2005), Furtado 
(2004), Carvalho (2006), Begnami (2004), 
Gimonet (2007). Leis de Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica (2010) e Marcos Normativos da 
Educação do Campo (2012).  

2017 Detogni, Andreia 
Aparecida 

Pedagogia da Alternância e 
formação do jovem na Casa 
Familiar Rural de Coronel 
Vivida – PR: avanços, limites e 
desafios 

Gramsci (2000), Caldart (2003), Saviani 
(2007; 2012), Molina (2006; 2015), 
Passador (2006), Guedin (2012), Estevam 
(2012) e Ribeiro (2013). 

2017 Hosda, Jaciele Sujeito, discurso e ideologia para 
a Casa Familiar Rural 

Gimonet (2007) e Freire (1979 1992), 
Fairclough (1997, 2001) e a Van Dijk 
(2008), 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados extraídos da BDTD, 2019. 

É possível perceber que Gimonet, García-Marirrodriga, Caldart e Freire são os autores 

mais presentes nos estudos destacados, sendo notório que todos trabalharam ou trabalham em 

defesa de uma educação voltada para a desconstrução de estigmas do povo camponês, bem 

como a luta por uma educação que contemple as especificidades desse povo. 

Cabe destacar que as ideias de Gimonet, Caldart e Freire se fizeram presentes na 

construção do presente estudo, assim, dentre os autores mais citados nas teses e dissertações 

analisadas, apenas García-Marirrodriga não foi estudado. 

Caliari (2013) faz referência a Gimonet, García-Marirrodriga e Puig-Calvó, ao tratar da 

presença da família camponesa na Escola Família Agrícola em Olivânia, destacando, dessa 

maneira, o pensamento dos autores supracitados e sua colaboração para o entendimento da 

Pedagogia da Alternância. 

Gimonet foi diretor do Centro Nacional Pedagógico das Maisons Familiales da França 

e sua obra é recorrente entre os estudiosos que tratam da Pedagogia da Alternância, tendo em 

vista ser o “primeiro livro em língua portuguesa que trata de um dos componentes maiores do 

Movimento dos Centros Familiares de Formação por Alternância – CEFFAs: A Pedagogia da 

Alternância” (CANO apud GIMONET, 2007, p. 10).  



 
 
 

57 
 

 
 

Gimonet, segundo Caliari, apresenta as principais características de uma Escola Família 

Agrícola, destacando que a mesma surge para atender a uma necessidade de formação 

reivindicada pelas famílias camponesas, constitui-se de um projeto socioeducativo audacioso, 

desenvolve uma pedagogia específica fundada em alternar tempos, associa a formação 

profissional e a geral e fundamenta-se em uma parceria educativa colaborativa e integrativa 

entre todos. (CALIARI, 2013, p. 160). 

Fica evidenciado, portanto, o caráter diferenciado da organização das EFAs, tendo em 

vista ser um projeto que surge da necessidade local, valorizando, sobretudo, os valores 

humanos, conhecimentos e experiências dos agentes envolvidos no processo de 

desenvolvimento, que se tornam objeto de aprendizagem dentro da formação, seguindo a 

mesma linha de pensamento de Freire (2007, p. 25), ao sustentar que “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

É sabido por todos a importância do papel da família no processo de construção dos 

alunos, no entanto, em nossa realidade contemporânea, é perceptível as lacunas desta 

participação ao presenciarmos uma sociedade em que os responsáveis pela família muitas vezes 

vivenciam rotinas exaustivas, com várias atribuições que os impossibilitam de ter tempo para 

maior acompanhamento na escola ou, em muitos casos, não possuem instrução escolar que lhes 

permitam colaborar com a aprendizagem de conhecimentos acadêmicos.  

Toda literatura desenvolvida sobre os CEFFAs apresentam a participação das famílias 

como uma necessidade do currículo escolar, de forma que os mesmos devem estar presentes 

em toda a ação desenvolvida. Em sintonia com esta reflexão, Gimonet esclarece que a 

Pedagogia da Alternância parte da experiência dos alternantes para a estruturação dos saberes 

acadêmicos e retornar à experiência, de modo que o processo se repete de forma cíclica 

(CALIARI, 2013). 

Na mesma linha de raciocínio, García-Marirrodriga e Puig-Calvó, citados por Caliari 

(2013), apresentam as dificuldades financeiras enfrentadas pelos CEFFAs e o erro comum do 

convencimento, por parte de autoridades ou administrações públicas, das famílias na concessão 

de suas responsabilidades por conta da falta de recursos, o que gera a descaracterização das 

escolas e possível extinção.  Dessa forma, pensar no financiamento público é condição 

necessária para a manutenção dos CEFFAs, devendo, sobretudo, ser respeitada a autonomia das 

escolas.  

Souza (2015) faz referência a Caldart, Garcia-Marrirodriga, Freire e Gimonet, 

objetivando o melhor entendimento sobre a educação dos jovens camponeses. Portanto, utiliza 

Caldart, ao refletir sobre o papel da educação, sobretudo educação do campo, na descoberta e 



 
 
 

58 
 

 
 

multiplicação das potencialidades da terra, sendo esta produzida no campo das lutas e 

contradições. Garcia-Marrirodriga é lembrado ao tratar do surgimento das MFRs, dessa forma, 

é apresentado um diálogo entre o agricultor francês Jean Peyrat e o padre, também francês, 

Granereau, sendo demonstrado o desânimo com os modelos existentes de escolas. Ambos 

dialogam sobre a proposta diferenciada de uma escola que forme agricultores e não pessoas da 

cidade. 

O pensamento de Paulo Freire perpassa todo o estudo de Souza (2015), de forma que o 

mesmo é utilizado na defesa da educação como ato político de conhecer e como meio de 

transformação. É esclarecido que na organização da EFA existe a concepção libertadora de 

educação, não podendo a pedagogia realmente libertadora se distanciar dos oprimidos.  

Sobre as adversidades vivenciadas pelos alternantes no momento em que voltam para 

suas casas para desenvolverem atividades referentes ao tempo-comunidade, é destacado o 

pensamento de Freire, onde é possível criar um ambiente carregado de esperança e confiança, 

sendo necessários o amor, humildade e fé (SOUZA, 2015). 

O estudo de Gimonet é trazido também por Souza (2015), que evidencia os múltiplos 

conhecimentos vivenciados na escola, sendo eles advindos do cotidiano, experiências de 

trabalho e atividades culturais da qual emergem outros saberes. Numa perspectiva 

transformadora, a Pedagogia da Alternância surge a partir do entendimento que esses 

conhecimentos relacionam-se e desenvolvem o meio e a formação integral do discente.     

Detogni (2017) busca apoio em Caldart, ao tratar da identidade dos povos do campo. 

Assim, defende a luta por uma escola voltada para os interesses e necessidades do camponês, 

vinculada à realidade campesina, de forma que a mesma deve ser pensada e construída com o 

seu povo, que, ao valorizar o camponês, colabora para a criação de raízes, despertando o desejo 

de se unir na luta em defesa do campo e da construção de escolas tanto no campo como na 

cidade, sendo este papel de todos os cidadãos, independentemente de onde vivam.  

Diante do exposto, é possível destacar que a reflexão sobre publicações de estudos que 

abordam a Pedagogia da Alternância possibilita a compreensão do atual campo de pesquisa, 

oportunizando contribuição para os avanços da área estudada, uma vez que conhecer o modo 

como a temática é trabalhada permite a apreensão de particularidades sobre a mesma.  

A seguir será apresentada a caracterização dos sujeitos entrevistados, desse modo, será 

possível compreender particularidades identificadas no decorrer da entrevista narrativa 

realizada com os interlocutores.  
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4.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Considerando os objetivos que direcionaram esta investigação, os sujeitos participantes 

foram selecionados por adesão, sendo importante destacar que as visitas da pesquisadora à 

escola ocorreram em diferentes dias da semana, para que a maior parte dos sujeitos tivesse 

conhecimento a respeito da realização deste estudo. Não foi encontrada resistência por parte de 

nenhum professor/professora nem componente da equipe gestora presente. 

Para melhor entendimento do perfil dos sujeitos selecionados, ver o Quadro 7: 

Quadro 7 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 
   

Nome 

 

Vínculo 

 

Formação 

 

Função 

 

Faixa etária 

 

Tempo de 

experiência como 

gestor/gestora ou 

docente 

Amorim  SEDUC Técnico em 

zootecnia 

Professor 

monitor 

De 36 a 40 anos 02 anos 

Carvalho, 

E. 

SEDUC Agronomia/Ped

agogia 

Professora 

monitora 

Acima de 40 

anos 

05 anos 

Carvalho, 

M. 

SEMEC Pedagogia 

(cursando) 

Professora 

monitora 

De 36 a 40 anos 12 anos 

 

Carvalho, 

S. 

SEMEC Pedagogia Secretário Acima de 40 

anos 

11 anos 

Holanda   SEDUC Química Professora 

monitora 

De 26 a 29 anos 07 anos 

Silva, A. SEMEC Pedagogia Gestora geral Acima de 40 

anos 

05 anos 

Silva, E. SEDUC Zootecnia 

 

Professor 

monitor 

De 36 a 40 anos 03 anos 

Silva, F.  SEMEC Letras Professor 

monitor 

De 30 a 35 anos 03, 04 anos 

 

Silva, J. SEMEC Técnico em 

Informática e 

Geografia 

Professor 

monitor 

De 30 a 35 anos 04 anos 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

Assim sendo, a amostra de interlocutores foi composta por 09 (nove) participantes, 
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sendo 02 (dois) representantes da equipe gestora, que é formada pela gestora geral, pedagogo, 

secretário e presidente da associação, e 07 (sete) professores/professoras monitores/monitoras, 

de um universo de 09 (nove) profissionais. 

Dos/das professores/professoras-monitores/monitoras investigados, 05 (cinco) são 

efetivos da SEMEC, 03 (três) contratados da SEDUC e 01 (um) sem vínculo empregatício, 

desenvolvendo a função voluntariamente. Em “São João do Sóter, das 418 funções docentes 

registradas em 2014, somente 31,1% são concursados/efetivos. Em todo o Estado, o percentual 

de funções docentes ocupados por concursados/efetivos é de 55,3%” (IMESC, 2016, p.39). 

Desse modo, a realidade encontrada na CFR investigada é condizente com a realidade do 

Estado, ao apresentar 55,5% de funcionários efetivos. 

Quanto ao tempo de atuação dos profissionais investigados, 66,6% da amostra possuem 

5 (cinco) anos ou menos tempo de experiência e somente uma professora-monitora possui mais 

de 10 (dez) anos de experiência. Realidade semelhante com a apresentada por Plein (2013, p. 

101), ao afirmar que quase 50% dos monitores pesquisados exercem a docência a menos de 5 

(cinco) anos. 

Em seu estudo, Plein (2013) destaca que a maioria dos professores-monitores 

investigados tem pouca experiência docente, principalmente na Pedagogia da Alternância, 

sendo possível afirmar que “a formação de monitores é uma das maiores dificuldades que a 

Pedagogia da Alternância enfrenta no Brasil, uma vez que não se trata de uma profissão 

legitimada em suas especificidades pela legislação educacional” (PLEIN, 2013, p. 101). 

O representante da gestão, Carvalho, S., já foi professor, diretor, coordenador e, 

atualmente, desenvolve a função de secretário administrativo. Já a gestora, Silva, A., é 

pedagoga especializada na parte de gestão e, atualmente, desenvolve a função de gestora da 

CFR investigada, e é agente comunitária de saúde. A mesma iniciou a atuação em sala de aula 

no ano de 1996 e, até a realização da entrevista, desenvolvia seu trabalho mais voltado para a 

gestão, coordenação e assessoria. 

Sobre a proposta de falarem sobre si mesmos, os professores/professoras 

monitores/monitoras declaram: 

Sou técnico em Zootecnia, habilitado pela escola Técnica de Codó desde 2001. Sou 
filho de agricultor familiar, venho da zona rural de Coroatá. (AMORIM, 2019, p. 56). 

Tenho 26 anos, me formei no IFMA, na primeira turma no campus Caxias, em 
Química, logo fiz especialização em Gestão Escolar, quando abriu o seletivo aqui da 
casa, eu passei e estou aqui na casa desde 2016 (HOLANDA, 2019, p. 20). 

Sou oriunda do meio rural, nascida e criada em meio rural, em interior, propriedade 
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rural, minha formação é Agronomia, sendo que eu posteriormente fiz Pedagogia. 
(CARVALHO, E., 2019, p. 26). 

Sou zootecnista, formado pelo IESM, Timon, Maranhão, em 2015, tenho 
especialização em Ovinos e Caprinos, também pelo IESM. (SILVA, E., 2019, p. 11). 

Eu sou professor há 3 anos, tenho muita experiência com sala de aula porque eu vivo 
e aprendo a cada dia. Eu era da indústria, no setor industrial, e resolvi dar uma 
estancada na minha vida.  (SILVA, F., 2019, p. 39). 

Moro em Caxias desde que nasci, tenho 30 anos de idade e tem uns 10 anos que atuo 
na área de educação (SILVA, J., 2019, p. 46). 

Em 2016, eu comecei Biologia no IFMA pelo PARFOR, programa para professores 
que não tinham licenciatura ainda, [...] e eu não tive a oportunidade de terminar. Ano 
que vem eu concluo Pedagogia e para mim está sendo maravilhoso. (CARVALHO, 
M., 2019, p. 30). 

Os interlocutores foram deixados à vontade para discursarem sobre vivências que 

considerassem importantes, dessa forma, abordam aspectos diferentes, alguns expõem acerca 

da formação e outras já entram em aspectos mais pessoais. 

Desse modo, é possível perceber a ausência de interlocutores formados no município de 

São João do Sóter, fator justificável pela ausência de instituições com oferta de ensino superior. 

Os interlocutores destacam suas formações nos municípios de Codó (151,3 km de distância até 

São João do Sóter), Caxias (63 km de distância até São João do Sóter) e Timon (129 km de 

distância até São João do Sóter).  

Diante do exposto, foi possível conhecer sobre os sujeitos interlocutores, fator 

necessário para o entendimento de aspectos relevantes da pesquisa. A seguir, será abordado os 

saberes dos professores/professoras-monitores/monitoras questionados nas entrevistas. 

4.3 Uma análise dos saberes docentes na Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança 

Eu comecei meus estudos com minha mãe, que foi minha alfabetizadora, então não 
podia nem fugir da escola, aos 10 anos de idade, como meus pais moravam no interior 
e eles ainda não tinha a pretensão de ir pra cidade, eu morei por 4 anos lá, para 
poder continuar os estudos, depois meus pais foram para Teresina e voltei a morar 
com eles, continuei estudando, depois fiz o Ensino Médio em escola pública, fiz a 
primeira graduação também em universidade pública. Logo que me formei, passei 
um ano sem trabalhar e depois trabalhei na extensão familiar por onze anos, passei 
muito tempo morando fora, em 2015 voltei e foi quando resolvi fazer Pedagogia. 
(CARVALHO, E., 2019, p. 26) 

A narração das histórias de vida é uma forma de entender a construção do/da profissional 

professor/professora, que se dá através de um longo processo formativo, onde saberes são 

construídos ou ressignificados de acordo com a realidade na qual estão inseridos os sujeitos, 

assim, a escuta da narrativa dos/das professores/professoras-monitores/monitoras da Casa 
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Familiar Rural Vivendo a Esperança foi prática essencial para o entendimento dos saberes do 

corpo docente.  

Desse modo, como analisar a narração dos professores/professoras-monitores/monitoras 

que trabalham com Pedagogia da Alternância e vivenciam a realidade da Casa Familiar 

investigada, seguem as reflexões. 

4.3.1 Saberes do conhecimento  

Os saberes do conhecimento estão relacionados aos conteúdos que serão ensinados em 

sala de aula, dizem respeito, portanto, aos conhecimentos que os/as professores/professoras têm 

acerca dos conteúdos das disciplinas que deverão ser abordados no cotidiano escolar e que “sem 

esses saberes dificilmente poderão ensinar bem” (PIMENTA, 2005, p. 21).  

Dentro os/as professores/professoras-monitores/monitoras investigados, é possível 

perceber a existência de 04 (quatro) Licenciados, 01 (uma) Graduanda, 01 (um) Técnico e 01 

(um) Bacharel, todos os/as professores/professoras trabalham com mais de uma disciplina. Por 

exemplo, o professor monitor Silva, J. é Técnico em Informática e Geógrafo, trabalha com 

Informática, Geografia e Educação Física, já a professora monitora Carvalho M., ainda 

cursando Licenciatura Plena em Pedagogia, trabalha Filosofia e Sociologia. Para melhor 

entendimento da formação e atuação dos professore-monitores, ver Quadro 8: 

Quadro 8 – Caracterização da formação e atuação docente 

Professor/professora-
monitor/monitora 

Formação 
inicial 

Área de 
atuação 

Relação entre 
área de 

formação e a 
área de 
atuação 

Outras atividades 
experienciais 

Holanda 
 

Química Química e 
Biologia 

 
50% 

Gestora (escola do 
campo na cidade de 
Aldeias Altas/MA) 

Amorim Técnico em 
Zootecnia 

Disciplinas 
técnicas 

100% 
 

Assistência técnica às 
famílias em agricultura 

familiar 
Silva, E. 

 
Agronomia Disciplinas 

técnicas 
100% Área empresarial 

Carvalho, E. 
 

Agronomia e 
Pedagogia 

Disciplinas 
técnicas 

 
100% 

Assistência técnica às 
famílias da agricultura 

familiar 
Silva, F. 

 
Letras  Português e 

Inglês 
100% Docente em cursinhos e 

instituições privadas 
Silva, J. 

 
Técnico em 

Informática e 
Geografia 

Informática, 
Geografia e 
Educação 

 
66% 

 
Área comercial 
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Física 
Carvalho, M. 

 
Pedagogia 
(cursando) 

Filosofia e 
Sociologia 

 
100% 

Secretária da 
Associação da Casa 

Familiar Rural Vivendo 
a Esperança 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

Diante do exposto, é possível perceber que 57% dos professores/professoras-

monitores/monitoras destacam outras atividades, experiências relacionadas à educação do 

campo, assim, a atuação como gestora na escola do campo, assistência técnica às famílias em 

agricultura familiar e atuação como secretaria da Associação da Casa Familiar Rural Vivendo 

a Esperança são experiências que possibilitam o entendimento de particularidades do campo. 

Para o cálculo da relação entre área de formação e a área de atuação, foi observado a 

formação inicial e a área de atuação dos sujeitos, assim, se os interlocutores atuam somente em 

disciplinas condizentes com suas formações, evidenciamos 100% de relação, mas se atuam 

também em disciplinas diferentes da grande área do conhecimento, fizemos o cálculo, em 

porcentagem, das disciplinas condizentes com a formação inicial.    

Nesse sentido, é evidenciado que 71,4% dos professores/professoras 

monitores/monitoras possuem 100% de relação entre a área de formação e a área de atuação, 

de modo que trabalham dentro da grande área do conhecimento de suas formações iniciais. Já 

28,6% dos professores/professoras-monitores/monitoras atuam em áreas diferentes da 

formação.  

De acordo com a formação inicial de Holanda, é adequada a sua atuação dentro da área 

do conhecimento das Ciências Exatas e da Terra, no entanto, ela ministra também a disciplina 

de Biologia, que faz parte da grande área do conhecimento das Ciências Biológicas, então existe 

somente 50% de relação entre sua área de formação e a área de atuação.   

O professor-monitor Silva, J. ministra a disciplina de Educação Física, que faz parte das 

Ciências da Saúde, mas sua formação faz parte das Ciências Humanas, Exatas e da Terra, logo, 

a relação entre área de formação e a área de atuação é de 66%. 

A realidade encontrada na CFR Vivendo a Esperança é similar à apresentada por Plein 

(2013, p. 101), ao analisar o quadro de profissionais que atuam em CFRs no sudoeste do Paraná, 

o mesmo esclarece que os professores-monitores lecionam a disciplina base de sua formação e 

as consideradas afins, por exemplo, um de seus sujeitos, com formação em História, trabalha 

com Geografia, História, Sociologia e Filosofia.  

Diante desta realidade, é possível que conteúdos relevantes não sejam abordados por 

desconhecimento do/da professor/professora. O profissional com a formação adequada é capaz 
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de ter domínio de conteúdo e também de metodologias específicas de sua área, que facilitam o 

processo de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, se o profissional leciona disciplinas 

diferentes de sua formação, os alunos podem ser privados de particularidades das disciplinas.  

É notória a existência de professores/professoras-monitores/monitoras não habilitados, 

através de formação superior, para estarem trabalhando determinadas disciplinas, no entanto, 

esse fator não demonstra a ausência de saberes do conhecimento. Carvalho, M. (2019, p. 34) 

afirma: 

Eu gosto principalmente da disciplina de Filosofia, eu gosto de fazer meus alunos 
pensarem, quando eu vou pra sala de aula, eu não vou pra dar uma resposta, eu vou 
para fazer eles pensarem, por isso que sempre é uma discussão, porque eu só jogo, 
não estou certa, eu quero que eles falem. Perguntava-me qual a disciplina que ia se 
encaixar na minha vida como educadora e Filosofia e Sociologia veio certinho. 

Assim, pode-se perceber que a professora monitora sente-se preparada para ministrar as 

disciplinas a ela destinadas, apresentando afinidade com as mesmas e desenvolvendo seu 

trabalho de modo a levar os alunos à reflexão. Ter afinidade com as disciplinas ministradas é 

fator relevante para o desenvolvimento de uma prática que leve os alunos à aprendizagem, no 

entanto, outros fatores se fazem necessários, tais como: conhecimentos específicos sobre as 

disciplinas, bem como a informação de metodologias adequadas. 

Ao tratarmos da educação vivenciada nos CEFFAs, os saberes do conhecimento devem 

ser relacionados não somente ao conhecimento das suas disciplinas, mas também com o 

conhecimento que o docente tem do meio rural, tendo em vista que a organização desta proposta 

de ensino encontra-se pautada na vivência do povo camponês. Silva, J. (2019, p. 48) relata: 

Ser professor do campo tem umas atribuições a mais, porque temos que adaptar toda 
a disciplina voltada pra realidade deles, porque a gente não vai mostrar um tipo de 
conhecimento que não se aplica aqui e essa educação dentro do campo chamou minha 
atenção para fazer o conhecimento do aluno ficar aqui mesmo, que não vá querer 
sair daqui para outro lugar, aqui ele aprende, aqui mesmo ele se faz como educador, 
profissional, empresário que pode ser futuramente. Nunca trabalhei no meio rural, 
na parte da formação educacional dentro do campo, só comecei a atuar agora, quer 
dizer, assim, por causa da formação técnica, tinha que acompanhar algum agricultor, 
dar assistência. Mas dentro da área do campo comecei a atuar em 2016, porque aqui 
é uma educação mais voltada para o campo e me chamou bastante atenção por ser 
diferenciada da escola regular que a gente conhece hoje. 

Silva, J. cita a existência de atribuições a mais ao papel do professor, o que nos faz 

recordar o estudo de Sousa (2014, p. 71), que ao pesquisar a EFA de São João do Garrafão, no 

Espírito Santo, destaca que “as práticas a serem realizadas pel@s professor@s/monitor@s 

dentro das experiências educativas de formação em alternância precisam ir para além dos 

limites da escola tradicional”, sendo, portanto, uma atuação em interface com a realidade dos 
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mesmos. 

O sujeito entrevistado afirma que sua primeira experiência com educação do campo 

aconteceu quando começou a atuar na Casa Familiar investigada, relata ainda a diferenciação 

da Casa com as escolas regulares. Desse modo, é possível perceber o que chama a atenção às 

diferenças existentes entre a escola regular, existente no meio urbano, e a educação do campo, 

em especial as organizadas pela Pedagogia da Alternância.  

Melo (2013, p. 8) investiga professores-monitores da EFA Paulo Freire, localizada na 

Zona da Mata Mineira, extremo oeste do Estado de Minas Gerais, e oportuniza que os mesmos 

relatem sobre as diferenças da Pedagogia da Alternância em relação às outras propostas 

escolares, desse modo, os interlocutores destacam os momentos de formação em meio escolar 

e sociofamiliar, o compromisso com o desenvolvimento do meio, buscando condições de vida 

melhor, bem como a valorização dos saberes dos educandos. 

Além das diferenças citadas pelos sujeitos investigados por Melo (2013, p. 48-49), é 

possível destacar também a forma como os conteúdos são organizados, uma vez que os docentes 

trabalham por área de conhecimento, com mais de uma disciplina, e os conteúdos são 

organizados por temas geradores, que são selecionados de acordo com a realidade camponesa 

na qual estão inseridos.    

Trabalhar com temas geradores é uma proposta de ensino oriunda da experiência do 

educador Paulo Freire e se “chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua 

compreensão como a ação por eles provocada, contêm em si a possibilidade de desdobrar-se 

em outros tantos temas” (FREIRE, 1987, p. 68). 

Desse modo, os temas geradores possibilitam a interdisciplinaridade dos conteúdos 

trabalhados no tempo escola e no tempo comunidade. Ao serem questionados sobre a 

organização dos conteúdos, os/as professores/professoras-monitores/monitoras afirmam: 

A gente prepara o plano de estudo para os alunos e planejamos em casa direitinho e, 
chegando aqui, passamos o conteúdo para eles estudarem do meio rural, baseado nos 
instrumentos pedagógicos. Quando a gente passa o trabalho comunidade, é baseado 
nos temas geradores. (AMORIM, 2019, p. 57). 

Eu tenho quatro disciplinas e tento trabalhar de maneira conjunta, na Pedagogia da 
Alternância tem planos de estudo que têm a temática definida, a gente sempre 
trabalha a disciplina casando com o plano de estudo e eles sempre levam alguma 
atividade para casa relacionada, que eles possam desenvolver, aplicar dentro da 
comunidade. Por exemplo, eu dei uma aula sobre uma determinada cultura e procuro 
saber se alguém dentro da comunidade tem aquilo ou tem interesse em desenvolver, 
aí a gente vai e leva para eles para eles tentarem implantar lá. (CARVALHO, E., 
2019, p. 28). 

Os interlocutores relatam sobre os planos de estudo, sendo este um “instrumento-chefe 
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da pedagogia dos CEFFAS – como meio de exploração, de expressão e de formalização dos 

componentes de uma das entidades de formação” (GIMONET, 2007, p. 69). 

Os planos de estudo tratam de um momento de ligação do tempo escola e tempo 

comunidade, de modo que, sobre a orientação do/da professor/professora-monitor/monitora, os 

alternantes são levados a refletirem e buscarem meios de melhorar a vivência na comunidade. 

Os/as professores/professoras monitores/monitoras devem, portanto, dispor de olhar atento 

sobre as produções realizadas pelos alunos na prática dos planos de estudo. 

Sobre essas vivências e o pensamento de como é ser professor/professora do campo, os 

sujeitos participantes afirmam que é prazeroso e gratificante. As falas dos interlocutores 

corroboram com o pensamento de Freire, ao afirmar que “assim como não posso ser professor 

sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina, não posso, 

por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos” (FREIRE, 

2007, p. 103). 

Diante do exposto, evidencia-se, portanto, que os sujeitos sentem prazer em partilhar 

conhecimentos com os alunos, conhecimentos estes que vão além do ensino dos conteúdos. 

Além dos saberes do conhecimento, faz-se necessário compreender aspectos referentes aos 

saberes da experiência, neste sentido, o tópico seguinte é destinado a reflexões sobre este saber, 

levando em consideração, ainda, as narrações dos sujeitos interlocutores. 

4.3.2 Saberes da experiência 

Os saberes da experiência podem ser adquiridos por meio de vivências escolares que 

possibilitam ao educador a reflexão sobre sua prática, de tal modo, ao se depararem com 

determinada situação, é possível que recordem experiências anteriores, reflitam e atuem de 

modo mais propício de acordo com a realidade na qual estão inseridos. A esse respeito, Pimenta 

afirma:  

Antes mesmo de ensinarem, oficialmente, os professores já sabem, de muitas 
maneiras o que é o ensino por causa de sua história escolar anterior. Além disso, 
muitas pesquisas mostram que esse saber herdado da experiência escolar anterior é 
muito forte, que ele persiste através do tempo e que a formação universitária não 
consegue transformá-lo nem muito menos abalá-lo (PIMENTA, 2005, p. 20). 

É possível perceber, portanto, que as experiências vivenciadas na história escolar 

anterior à atuação docente já permitem ao futuro docente a aquisição de saberes. A esse respeito, 

Carvalho, M. (2019, p. 35) discorre: 

Eu sempre observei meus professores, e aqueles professores que tem mais afinidades 
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com o aluno é que faz a diferença, que trabalha a aula, que não deixa aquela aula 
tão chata, porque passar o dia todo sentado não é legal e nós sabemos disso, mas 
precisa ser feito alguma coisa para eles gostarem da sala de aula. 

Desse modo, por meio de experiências pautadas em observações, é possível que o 

discente perceba particularidades e inspire-se nos seus professores com o intuito de desenvolver 

sua prática, assim, “parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissional, pois 

essa experiência é, para o professor, a condição para a aquisição e produção de seus próprios 

saberes profissionais” (TARDIF, 2019, p. 20). 

As experiências vivenciadas enquanto aluno são essenciais também para a formação 

humana, como pode ser percebido na fala do professor monitor Silva, F (2019, p. 41): 

Eu era um pouco violento demais no Ensino Médio e aí eu fui mudando várias vezes 
de escola, fiquei muitas vezes reprovado e eu acho que foi o professor Raimundo que 
me incentivou a escolher esse lado da docência. Ele me apresentou um livro bem 
bacana, eu li, gostei e segui os conselhos dele também. 

Na narração de Silva, F é perceptível que a experiência com seu professor colaborou 

para a sua formação humana, sendo, ainda, fator decisivo para a escolha docente. Desse modo, 

é possível destacar que as experiências dos docentes permitem dizer quais professores foram 

significativos em suas vidas e que contribuíram, também, para a formação humana (PIMENTA, 

2005, p. 20). 

Ao dialogarem sobre os motivos da escolha pela docência, os entrevistados relatam: 

Na verdade, o que me motivou a ser professor foi querer contribuir com o 
conhecimento adquirido, tendo que sair do meu município e estudar fora. Como a 
gente trabalha com a Pedagogia da Alternância na zona rural e atendendo jovens 
basicamente quase 100% da zona rural, é mais um motivo de agradecer a Deus por 
estar no lugar certo para contribuir com eles (SILVA, E., 2019, p. 15). 

Eu gosto de computador desde criança, sempre gostei de códigos e essa disciplina 
[Informática] que ensino com mais prazer, às vezes fora do meu horário acabo 
ensinando, gosto de Geografia, mas é prazeroso ensinar Informática. Na área de 
educação, me sinto responsável pelo fato de estar transformando a vida desses 
estudantes para atuarem no mercado de trabalho, tanto é, que nós, como professores, 
somos desafiados todos os dias, não é fácil ensinar uma pessoa que nunca teve acesso 
a computadores, minha preocupação é de que forma posso ensinar esses conteúdos 
para que eles possam pegar rápido, que não seja chato e que seja prazeroso (SILVA, 
J., 2019, p. 49). 

Eu gosto de ser professora! Ajudar motivou minha escolha, eu acredito que a sala de 
aula, se for trabalhada de uma forma bem trabalhada, ajuda o aluno a mudar o meio 
que ele vive. Eu sempre quis uma profissão que me fizesse ajudar, que me fizesse fazer 
diferença na vida deles, eu quero fazer parte da história da vida deles (CARVALHO, 
M., 2019, p. 34). 

Fica evidenciado que os/as professores/professoras monitores/monitoras citados 
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escolheram a docência também com o intuito de contribuir com a formação dos sujeitos 

participativos, ficando claro que acreditam que a mudança é possível. Para Freire (2007), 

ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Neste sentido, o papel do professor “no 

mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como 

sujeitos de ocorrências” (FREIRE, 2007, p. 77). 

Ainda sobre motivos da escolha pela docência, Holanda (2019, p. 22) destaca: 

A partir do primeiro ano que comecei a participar da docência, eu comecei a gostar 
e hoje, como falo pra minha irmã, eu amo de paixão, tenho certeza que amo ser 
professora, eu faço porque gosto, tem gente que trabalha por dinheiro, eu não, faço 
porque gosto, principalmente aqui na Casa Familiar Rural, que no final a gente 
acaba gastando quase tudo que a gente ganha. 

A narrativa de Holanda recorda “esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que 

explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece, apesar da 

imoralidade dos salários. E não apenas permanece, mas cumpre como pode seu dever. 

Amorosamente, acrescento”.  (FREIRE, 2007, p. 142) 

As experiências vivenciadas pelos/pelas professores/professoras são essenciais para a 

construção da identidade dos mesmos, assim, é a partir da mobilização com os saberes do 

conhecimento e pedagógicos que os/as professores/professoras “desenvolvem a capacidade de 

investigar a própria atividade e a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-

fazeres docentes em um processo contínuo de construção de suas identidades como professores” 

(PIMENTA, 2005, p. 8). 

Ao relatarem sobre a construção da identidade docente, os/as professores/professoras 

monitores/monitoras discorrem:   

Todo dia é uma busca, é um aprendizado, eu fui me construindo aos poucos tentando 
aprender a ser professor, porque quem faz um curso de bacharelado não é preparado 
para a sala de aula de jeito nenhum, só se você for para um mestrado ou alguma 
especialização para poder adquirir essas práticas, e eu tive que ir indo e aprendendo, 
muitas vezes sendo chamada a atenção por isso e aquilo e essa construção ainda vem 
até hoje, sempre que entro em sala de aula e acontece alguma coisa com o aluno, eu 
acho que não dei o meu suficiente para resolver aquele problema, que eu ainda tenho 
que melhorar ainda mais ( CARAVLHO, E., 2019, p. 29.) 

Eu acho que eu não me construí, venho me construindo ao longo dos anos e a cada 
ano é um aprendizado diferente, então você aprende e desaprende também, um ano 
você está achando que está bombando e aí acaba o ano com as avaliações que têm e 
você acaba não atingindo metas. (SILVA, F., 2019, p. 42) 

A interlocutora destaca a necessidade do mestrado ou especializações para preparar o 

professor para a atuação em sala de aula, no entanto, este pensamento apresenta-se equivocado, 

na medida em que o objetivo dos cursos lato sensu e stricto sensu não é a aquisição de práticas 
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que ensinem a ser professor/professora.   

As narrativas vão ao encontro do pensamento de Pimenta, ao afirmar que “a identidade 

não é um dado imutável” (PIMENTA, 2005, p. 18), assim, a construção do docente é 

permanente e está sujeita a mudanças de acordo com o aprendizado. 

A identidade profissional também é construída com base no significado dado pelo/pela 

professor/professora à atividade docente, levando em consideração seus saberes, 

representações, valores, história de vida, angústias, anseios e suas relações com outros 

professores (PIMENTA, 2005, p. 19). 

Ao serem indagados sobre a relação com os colegas de trabalho, os interlocutores 

afirmam uma convivência satisfatória, sendo possível refletir sobre sua prática e adquirir novos 

saberes com os colegas de trabalhos. Afirmam: 

Sim, a gente sendo humilde e estando disposta a partilhar novas ideias em equipes, 
como venho de cooperativa, sempre trabalhamos em equipe e aqui na escola não é 
diferente. Com os alunos dá para aprender também, é uma via de mão dupla. 
(AMORIM, 2019, p. 58). 

A minha relação com os colegas de trabalho e alunos é tranquila, eu costumo dizer 
para os alunos que se eles aprendem comigo, eu aprendo muito mais com eles. Uma 
das coisas que a gente aprende na Pedagogia da Alternância é a ser mais humano, 
porque a gente convive praticamente dois, três dias juntos, nós professores e alunos 
acabamos nos identificando, tentando resolver os problemas de alguns (CARVALHO, 
E., 2019, p. 28). 

A gente observa professores daqui que têm uma metodologia muito mais diferente do 
que você [...]. As relações com os professores daqui são ótimas, entendeu! É família 
porque se ajudam e a metodologia que os professores usam eu acho ótima. A 
metodologia dos professores você pode pegar e a gente aprender com eles, então, é 
uma troca também com os professores, mas isso depende muito do professor 
(CARVALHO, M., 2019, p. 36). 

Acho que a maioria das coisas que a gente aprende é com os colegas e alunos, 
principalmente aqui, a questão dos saberes, do que eles trazem de casa, que às vezes 
eu penso que sei, ai eles e dizem:  – Professora, mas tem isso aqui que faço em casa, 
aí eu: – Ah, muito bem, então explica! Então a gente aprende muito com eles 
(HOLANDA, 2019, p. 22). 

Dá para refletir, por exemplo, quando vejo um aluno, independente da capacidade, 
porque alguns aprendem mais rápido e outros mais devagar, sempre que vejo que o 
aluno fracassa, mesmo que sejam dois ou três alunos, eu não me sinto tão bem, penso 
o que poderia ter feito e que não fiz, tento refletir me colocando no lugar dele para 
ver o que estou fazendo errado, sempre peço um feedback para a turma para saber 
se querem acrescentar alguma coisa, às vezes eles dizem, sempre faço uma reflexão 
para saber como o aluno está aprendendo, e se eu perceber que ele não está 
aprendendo, volto lá e revejo o diagnóstico dele para tentar saber o porquê de não 
ter aprendido, tento rever o histórico do aluno dentro da disciplina (SILVA, J., 2019, 
p. 49). 

Neste sentido, Pimenta (2015, p. 20) afirma que “os saberes da experiência são também 
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aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de 

reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem”. Desse modo, os/as 

professores/professoras desenvolvem novos saberes a partir da convivência com os seus pares 

e podem refletir sobre suas práticas também com os discentes. 

Além da narração sobre o relacionamento com os colegas de trabalho, tem destaque a 

aprendizagem adquirida a partir da interação com os alunos, citada por 4 (quatro) interlocutores. 

Logo, fica evidenciado que os/as professores/professoras-monitores/monitoras valorizam os 

conhecimentos dos discentes.  

Sobre o relacionamento com os discentes, os professores/professoras-

monitores/monitoras investigados/investigadas expuseram o tipo de aluno que possuem a 

intenção de formar, ficando evidenciado que, no desenvolvimento de suas práticas, buscam 

desenvolver o aluno com consciência crítica, uma pessoa preparada para a vida, cidadãos 

participativos, trabalham com os sujeitos “em função de um projeto: transformar os alunos, 

educá-los e instruí-los” (TARDIF, 2019, p. 13). 

Monteiro (2017) desenvolve sua pesquisa com os egressos da Casa Familiar Rural Santo 

Agostinho, em Santa Catarina, e também reflete sobre o papel do monitor na formação dos 

jovens, destacando que o mesmo, além de unir a prática à teoria, “tem papel fundamental para 

o processo de formação dos jovens, para construir práticas pedagógicas que venham ao encontro 

desses sujeitos com a sua família, tornando-se o mediador do saber entre a escola, a sociedade 

e a família” (MONTEIRO, 2017, p. 74). 

O discurso dos interlocutores evidencia, ainda, que os mesmos querem bem aos 

discentes, o que vai ao encontro dos saberes necessários à prática educativa defendidos por 

Freire, ao afirmar que ensinar exige querer bem aos educandos. A esse respeito, afirma: 

E o que dizer, mas, sobretudo que esperar de mim, se, como professor, não me acho 
tomado por este outro saber, o de que preciso estar aberto ao gosto de querer bem, às 
vezes, a coragem de querer bem aos educandos [...] significa, de fato, que a afetividade 
não me assusta, que não tenho medo de expressá-la, significa essa abertura ao querer 
bem à maneira que tenho de autenticamente selar o meu compromisso com os 
educandos. (FREIRE, 2007, p. 141)  

Desse modo, a afetividade vivenciada pelos/pelas professores/professoras possibilita 

que a relação entre professor e aluno seja construída, embasada no respeito, demonstrando 

compromisso por parte do educador com as vivências dos alunos, respeitando suas histórias de 

vida. 

A partir dessas reflexões, tivemos a intenção de apontar aspectos pertinentes sobre os 

saberes da experiência que podem ser identificados no cotidiano docente. Além dos saberes, já 
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apresentados os saberes pedagógicos, que também podem ser identificados no cotidiano e 

possibilitam o entendimento de pontos relevantes acerca da atuação docente. Nesse sentido, a 

seguir, serão analisadas as narrações dos sujeitos participantes referentes aos saberes 

pedagógicos.    

4.3.3 Saberes pedagógicos  

Os saberes pedagógicos estão relacionados ao modo como o/a professor/professora 

desenvolve diariamente suas atividades em sala de aula. Diz respeito aos métodos que os 

mesmos utilizam, afinal, “para saber ensinar não bastam a experiência e os conhecimentos 

específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e didáticos” (PIMENTA, 2005, 

p. 24). 

Antes da atuação docente, em contato com professores, ainda como discentes, é possível 

perceber e diferenciar os professores que usam diversas formas para que os alunos 

compreendam bem os conteúdos daqueles que têm dificuldade em fazer os alunos aprenderem.  

Esses saberes são adquiridos, também, durante a formação inicial, momento em que os 

licenciandos cursam disciplinas de didática e metodologias, no entanto, os saberes pedagógicos 

não se constituem a partir da prática, tendo em vista que “os saberes sobre a educação e sobre 

a pedagogia não geram os saberes pedagógicos” (PIMENTA, 2005, p. 26). 

 Ao relatarem sobre o estudo das disciplinas de práticas e didáticas, os 

professores/professoras-monitores/monitoras afirmam: 

Minha professora de didática me ajudou muito, até esses textos que eu trago antes de 
1 11iniciar a aula, eu aprendi muito com ela, porque, para mim, foram 
importantes, me ensinavam para a vida, às vezes me ensinavam mais que o próprio 
conteúdo que a professora passava (HOLANDA, 2019, p. 24). 

Durante a formação de Agronomia, não tive muitas disciplinas que trabalhavam 
didática, eram mais as disciplinas práticas, mas durante a Pedagogia, sim, e esses 
conhecimentos me ajudaram e têm me ajudado muito em sala de aula (CARVALHO, 
E., 2019, p. 29). 

Eu tive algumas disciplinas boas de didática e das metodologias, e eu uso, eu tento 
usar, acho que todos tentamos usar de certa forma, mas o trabalho, ele acaba sendo 
um pouco difícil de seguir, né, as metodologias, isso depende muito das turmas 
(SILVA, F., 2019, p. 44).  

Faço uso direto (das disciplinas relacionadas à didática cursada na graduação), 
principalmente na parte da Informática (SILVA, J., 2019). 

Eu aprendi muito quando estava lá na Biologia, as metodologias que os meus 
professores utilizavam com a gente fez diferença na sala e eu pego e trago para cá, 
eu copio (CARVALHO, M., 2019, p. 50). 
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Através das falas citadas, é possível confirmar que a formação inicial possibilitou aos 

docentes a aquisição de saberes que influenciam diretamente o modo como desenvolvem suas 

atividades em sala de aula. Assim, suas práticas são realizadas levando em consideração, 

também, os conhecimentos adquiridos com metodologias e didáticas utilizadas pelos/pelas 

professores/professoras no período da graduação.  

Desse modo, os/as professores/professoras monitores/monitoras citados/citadas 

reproduzem as metodologias que tiveram a oportunidade de conhecer no período da graduação, 

como pode ser percebido na fala da Carvalho, M. ao confirmar que copia as metodologias 

utilizadas por seus/suas professores/professoras no período da graduação.  

No entanto, é possível perceber que nem todos os interlocutores tiveram a oportunidade 

de ter contato na graduação com disciplinas relacionadas a metodologias e didáticas, conforme 

pode ser notado em suas falas:  

Não teve [disciplinas relacionadas a metodologias e didáticas] na formação, era mais 
parte técnica, mas no trabalho de assistência técnica das cooperativas, que tivemos 
contato direto com o governo federal, na época era o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, que foi extinto pelo governo Temer, trabalhamos metodologias de ensino 
com agricultores, preparavam a gente, repassavam dinâmicas, então, tentávamos 
trabalhar com a mesma linguagem dos agricultores e uso em sala de aula  (AMORIM, 
2019, p. 59). 

Na minha área de bacharelado, eu não pago isso, tinha metodologia só, e isso a gente 
aplica em TCC 1 e 2, e no decorrer das atividades, então a gente tem acesso à ABNT, 
regras que a gente só exerce no momento que está trabalhando, saiu, esquece mesmo, 
que é muita coisa. No entanto, no mestrado tive a oportunidade de pagar didática, 
que para mim foi um porre, discutimos muito, mas no ponto de vista de interagir o 
assunto, que para mim aquilo era muito chato para a nossa área, e acho que não 
necessitava aquilo tudo. No entanto, tive que ter a compreensão que eu tinha que 
pagar um crédito e que se um dia eu precisasse, estava ali, né, pelo menos eu diria 
um fiozinho do caminho que um dia eu precisasse, ia buscar ali, e não é que precisei 
mesmo, valeu a pena. No entanto, eu teria que estudar mais e eu me perco em algumas 
coisas do ponto de vista de juntar, porque lá mesmo, aquela didática que pagamos 
como se fosse mais fácil no núcleo comum, mas na nossa pedagogia da alternância 
ficou meio que truncado, embolado para a gente separar cada um nos seus lugares, 
a gente tem um pouco de dificuldade, acho que talvez se faz necessário mesmo as 
formações continuadas dentro de cada instituição, porque cada instituição tem um 
eixo de trabalho, mas tem suas particularidades, acho que tem que ser trabalhada as 
formações continuadas e ainda acho que deveria ser exigido ou ter alguma punição 
para o profissional. (SILVA, E., 2019, p. 18) 

O interlocutor Amorim possui formação técnica em Zootecnia e Silva, E. é bacharel em 

Agronomia, ambos atuam na Educação Profissional e Tecnológica sem a formação pedagógica, 

o que nos faz rememorar a Resolução CNE/CEB nº 06/2012, ao afirmar que o professor da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve ter formação de nível superior e uma 

formação pedagógica (SOFFNER, 2014, p. 5-6). 

Sobre a atuação na EPT de profissionais licenciados e bacharéis, Oliveira e Silva (2015) 
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afirmam que os professores licenciados ou com formação pedagógica conseguem trabalhar com 

improvisos, criam aulas mais dinâmicas, com referências históricas, havendo maior reflexão 

sobre a atividade do que os professores bacharéis, que geralmente seguem a mesma rotina, com 

lógica mais formal, representando um modelo com ausência de criatividade. 

 Neste sentido, é possível reconhecer a importância de professores/professoras 

licenciados/licenciadas ou com formação pedagógica para atuarem na Educação Profissional e 

Tecnológica. Desse modo, a formação continuada emerge como uma necessidade para a 

atuação conforme as exigências legais. 

A formação inicial apresenta-se como insuficiente para atender às exigências do mundo 

moderno, emergindo então a formação continuada como uma necessidade para preparação de 

docentes comprometidos com a melhoria da educação. Nessa perspectiva, os profissionais da 

educação têm o direito à formação contínua assegurado através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) 9394, de 20 de dezembro de 1996, no seu Art. 67, onde afirma 

que os sistemas devem promover a valorização dos profissionais da educação e destaca, ainda, 

no inciso II, o direito ao aperfeiçoamento profissional continuado.  

A formação continuada apresenta-se como um impacto na atuação docente, sendo fator 

relevante para uma atuação repleta de significação, possibilita ao educador maior 

aprofundamento dos saberes pedagógicos, levando-os a reestruturar e aprofundar 

conhecimentos adquiridos na formação inicial. 

Sendo assim, a formação continuada possibilita ao educador a construção e reconstrução 

do saber docente, sendo uma possível solução para a melhoria da qualidade do ensino. Através 

deste entendimento, é fundamental que a formação continuada possibilite ao/a 

professor/professora a reflexão sobre a metodologia mais adequada para a construção de 

conhecimentos, bem como o despertar crítico dos alunos diante das questões sociais.   

 Ao serem indagados sobre a necessidade de realizarem formações pedagógicas sobre 

Pedagogia da Alternância ou sobre outros temas discorrem: 

É necessário [a realização de formações pedagógicas sobre Pedagogia da Alternância 
ou sobre outros temas] porque temos que acompanhar, assim, minha formação é 
técnica, não sou formado em Pedagogia, e existe a necessidade para eu estar me 
formando nessa área (AMORIM, 2019, p. 59). 

Preciso [de formações pedagógicas sobre Pedagogia da Alternância ou sobre outros 
temas]. Quando eu vim para cá, eles falaram que tinham muitas formações, então eu 
já vim almejando participar dessas formações, mas desde que eu vim para cá [no ano 
de 2016], não teve nenhuma formação (HOLANDA, 2019, p. 24). 

Eu acho que a formação em si, independente do que seja, Pedagogia da Alternância 
ou outros temas, é importante para você estar atualizado com as metodologias de 



 
 
 

74 
 

 
 

ensino (CARVALHO, E., 2019, p. 29). 

Deve ter [a realização de formações pedagógicas sobre Pedagogia da Alternância ou 
sobre outros temas]. Tem que ter porque nós sempre temos algo novo para aprender 
ou tentar pôr em prática (SILVA, E., 2019, p. 19). 

Se for pra enriquecer o currículo da gente, é bem-vindo e isso vai fazer a diferença, 
mas sempre que eu coloco isso, para quem quer, porque se colocar que é fácil, não é 
fácil, mas sempre que vier uma formação, vai ser bem-vinda (CARVALHO, M., 2019, 
p. 38). 

Fica evidente, portanto, a necessidade de espaços que proporcionem aos docentes a 

formação continuada, favorecendo a aquisição de novos saberes e atualização de metodologias 

de ensino. 

Sousa (2011) também reconhece, através do depoimento de seus entrevistados, a 

importância das formações realizadas, e destaca que as necessidades formativas surgem das 

práticas cotidianas e são consideradas eixos norteadores da formação, ofertada pelo Movimento 

de Educação Promocional do Espírito Santo. 

As formações continuadas devem, portanto, estar em consonância com a realidade na 

qual estão inseridos os sujeitos participantes, auxiliando-os na resolução de problemas ligados 

à ação docente. Desse modo, as formações ofertadas aos/as professores/professoras 

monitores/monitoras que trabalham com a Pedagogia da Alternância devem permitir aos/as 

mesmos/mesmas a aquisição de conhecimentos sobre o meio em que vão atuar.  

A esse respeito, os/as professores/professoras monitores/monitoras relatam: 

Quando cheguei, não teve formação. Foi chegar e adaptar perguntando para os mais 
antigos, fui pegando intimidade com a caderneta e como tenho muitos conteúdos da 
área técnica, não tive dificuldades, só no primeiro ano, pela questão de adaptação 
(AMORIM, 2019, p. 59). 

Aqui foi a primeira vez que trabalhei com Pedagogia da Alternância, cheguei com a 
cara e a coragem. Cheguei com minha carta de apresentação, eles disseram que tinha 
que dormir11 na escola e eu achei foi bom [...]. Assim, não teve uma formação, eles 
explicaram o mínimo possível, porque em um dia não tem como explicar o que é a 
Pedagogia da Alternância (HOLANDA, 2019, p. 24). 

Quando comecei a trabalhar com Pedagogia da Alternância, eu fiz um curso, essa 
escola fez uma formação em 2017 e nunca mais teve. (CARVALHO, E., 2019, p. 29) 

Desde que entrei na escola, foi um choque, saí de uma escola de um ensino totalmente 
diferente, chegando aqui, eu estranhei estar convivendo com os alunos, porque é 
como família. (SILVA, J., 2019, p. 51). 

                                                      
11 De acordo com a proposta dos CEFFAs, os/as professores/professoras-monitores/monitoras devem 
acompanhar os alunos em todas as atividades, assim, na CFR investigada, os docentes fazem revezamento e 
dormem na escola para melhor acompanhamento dos discentes.   
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Percebe-se, portanto, a necessidade dos/das professores/professoras-

monitores/monitoras, da Casa Familiar investigada, de formações voltadas para a realidade 

específica na qual estão inseridos. De acordo com os relatos, fica evidenciado o estranhamento 

dos/das professores/professoras-monitores/monitoras ao chegar na CFR, tendo em vista seguir 

uma organização diferenciada. Sobre o entendimento e a definição da Pedagogia da 

Alternância, Silva, F. (2019, p. 44) destaca que há os “profissionais que têm 20 anos de 

experiência aqui e não sabem definir bem o conceito de Pedagogia da Alternância”. 

A formação continuada tem o desafio de contemplar conhecimentos necessários à 

atuação condizente com a realidade na qual estão inseridos/inseridas os/as 

professores/professoras, desse modo, é possível que os/as professores/professoras busquem na 

formação continuada a possibilidade da compreensão da definição da Pedagogia da Alternância, 

bem como a organização da mesma. 

Ainda sobre as formações continuadas, a gestora Silva, A. (2019, p. 64) expõe: 

No início do nosso trabalho, fiz meu mandato todo baseado nesses conhecimentos, 
que eram as formações. Tínhamos a formação inicial, quando você chega, vem nu e 
cru, pode ter trabalhado 20 anos na educação, mas quando chega numa modalidade 
diferenciada, é tudo novo. Então tínhamos uma formação chamada formação 
emergencial e essa formação se dava durante uma semana, em que todos os 
profissionais iam conhecer e vivenciar todos os instrumentos12.da Pedagogia da 
Alternância. A primeira formação seria na escola e a outra já à nível de Estado, 
trazendo os professores novos de todas as escolas, de todas as Casas para essa 
formação, e após essa formação, quando o monitor completava um ano de Casa 
Familiar Rural, ele já entraria na formação inicial, muito parecida com a 
especialização, só não tinha o diploma emitido por uma universidade. Durava 2 anos 
e meio. Tinham duas formações por ano, em parceria com o poder público, na 
perspectiva do Estado alocar recursos e outras formações através da França, e os 
formadores eram pessoas do nosso movimento, que já tivessem passado por essas 
formações. De 2013 para cá, parou, não teve mais! 

A ausência de formações pode ser justificada, entre outros fatores, pela carência de 

recursos financeiros, uma vez que os recursos eram vindos de parceria com o poder público, 

desse modo, há 06 (seis) anos que os/as professores/professoras não têm a oportunidade de 

participar das formações relatadas pela representante da equipe gestora. Assim, os/as 

professores/professoras-monitores/monitoras acabam desenvolvendo suas práticas sem as 

vivências das formações. Silva, A. (2019, p. 65) afirma ainda: 

Para mim, hoje, os monitores estão trabalhando alheios, porque desses monitores 
dessa Casa, com experiência de ter passado por essas formações, tem o Nicolau, que 
não está em sala de aula, eu também, a única que está em sala de aula com esse 
conhecimento todo, é a Sheila, e quando você não alimenta, acaba deixando um 

                                                      
12 Os instrumentos da Pedagogia da Alternância foram discutidos no produto educacional, apêndice A. 
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pouco, termina entrando na prática da maioria. 

É comum a atuação de professores/professoras-monitores/monitoras sem 

conhecimentos sobre a Pedagogia da Alternância, o que pode ser fator que dificulta a 

aprendizagem dos alunos, de acordo com os preceitos estabelecidos dentro da organização do 

ensino voltado para a realidade das Casas Familiares Rurais. 

Diante do exposto, evidencia-se, portanto, o desafio em proporcionar aos/as 

professores/professoras monitores/monitoras a formação contínua, sendo comum a existência 

de dificuldades na adaptação desse método diferenciado de ensino, onde os/as 

professores/professoras desempenham funções diferenciadas das conhecidas nas escolas que 

organizam seu ano letivo por meio de bimestres e semestres.  

Nesse sentido, a seção seguinte tratará do produto educacional, que pretende não 

substituir as formações continuadas, mas oferecer à equipe gestora uma possibilidade de 

minimizar o estranhamento dos/das professores/professoras-monitores/monitoras que não 

conhecem as especificidades da Pedagogia da Alternância. Desse modo, de forma sucinta, a 

gestão contará com o produto educacional disponibilizado, que será um instrumento que 

permitirá a apresentação da Pedagogia da Alternância aos/as professores/professoras-

monitores/monitoras, no sentido de contextualizá-los de acordo com as necessidades da Casa 

Familiar, melhorando, assim, a atuação dos mesmos e o processo de ensino-aprendizagem. 

 
5 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Sobre a construção do produto educacional, é importante destacar que o Mestrado 

Profissional em Educação Profissional se diferencia do Mestrado Acadêmico, dentro outros 

aspectos, pela exigência da construção de um produto educacional que sirva de contribuição 

para o desenvolvimento do ensino. Nesta perspectiva, o “produto é resultado da pesquisa, mas 

deve ser capaz de funcionar independentemente da pesquisa” (FARIAS; MENDONÇA, 2019, 

p. 12). 

Desse modo, para a escolha do produto educacional condizente com nosso objeto de 

estudo, procuramos conhecer as vivências dos sujeitos interlocutores envolvidos na pesquisa e, 

através de conversas informais, percebemos a necessidade de um material prático e de 

linguagem simples que colaborasse com o entendimento de aspectos importantes acerca da 

Pedagogia da Alternância. 

A pesquisa de campo possibilitou a percepção de dificuldades dos/das 

professores/professoras-monitores/monitoras no início da atuação na Casa Familiar Rural 



 
 
 

77 
 

 
 

investigada, existindo certo estranhamento por se tratar de uma proposta de ensino diferenciada. 

Neste segmento, construímos como produto educacional o manual “Conhecendo a 

Pedagogia da Alternância”, que possibilitou o entendimento de aspectos relevantes da 

Pedagogia da Alternância por parte dos/das professores/professoras-monitores/monitoras na 

educação do campo.  De acordo com o Dicionário on-line de português, “manual” pode ser 

definido como “compêndio, livro pequeno que encerra os conhecimentos básicos de uma 

ciência” (MANUAL, 2020).  

Nessa perspectiva, o presente produto educacional tem por finalidade apresentar 

conhecimentos básicos referentes à Pedagogia da Alternância, que será de grande relevância 

não só para os docentes que estão iniciando a vivência em Centros Familiares de Formação por 

Alternância, mas também para os/as professores/professoras-monitores/monitoras com larga 

experiência, pois ao terem acesso às informações divulgadas no manual, terão a oportunidade 

de aprimorar seus conhecimentos e ressignificar suas práticas enquanto 

professores/professoras. 

Neste sentido, o manual representa pertinência ao ser disponibilizado para os/as 

professores/professoras-monitores/monitoras que trabalham com a Pedagogia da Alternância 

na Educação Profissional e Tecnológica. A Educação Profissional e Tecnológica busca a 

valorização da formação do discente de forma global, sendo esta uma proposta vivenciada na 

Pedagogia da Alternância desenvolvida nos CEFFAs.  

Assim, o manual vai direcionar o/a professor/professora-monitor/monitora no sentido 

de apresentar conhecimentos que colaborem com a formação integral proposta na EPT. Após a 

construção do produto educacional, o público-alvo teve acesso ao material, no sentido de 

conhecer e avaliar sua utilidade, sugerindo ainda possíveis melhorias no mesmo.  

Os interlocutores tiveram acesso ao manual via WhatsApp ou e-mail e fizeram a 

avaliação do mesmo através do google forms13, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada 

pelo Google, que permite a criação de formulários on-line, sendo, portanto, ideal para testar a 

eficiência do produto educacional elaborado, tendo em vista que os sujeitos tiveram a 

possibilidade de ler o material com tranquilidade. 

O manual foi encaminhado no dia 7 de abril do ano de 2020 para os 9 (nove) 

interlocutores da pesquisa de campo, pois julgamos que eles eram os sujeitos mais preparados 

para avaliar a eficácia do material ofertado, considerando a dificuldade no início da atuação dos 

                                                      
13 GOOGLE FORMS do Google. Disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/148n5ghTWZyKiyPsoSD0TXssoqfZR3rUiMsXINSIHRhc/edit?usp=forms_ho
me&ths=true. Acesso em: 17 abr. 2020. 



 
 
 

78 
 

 
 

mesmos como professores/professoras-monitores/monitoras, no entendimento de 

particularidades da Pedagogia da Alternância, relatada na entrevista narrativa. 

Os sujeitos tiveram o prazo de 10 (dias) para a leitura e avaliação do manual e 78% dos 

sujeitos preencheram o formulário disponibilizado, sendo esta porcentagem superior ao 

esperado, pois “em média, os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de 

devolução” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 201). 

O formulário foi construído de maneira breve e além de abranger aspectos referentes ao 

conteúdo, organização e clareza da linguagem do material ofertado, disponibilizou uma questão 

para que o público-alvo pudesse acrescentar suas sugestões a respeito do manual, tornando 

possível evidenciar a percepção dos sujeitos acerca do produto educacional disponibilizado. 

A ferramenta utilizada permitiu a organização das respostas enviadas através de 

gráficos, desse modo, ao serem questionados sobre o conteúdo do manual apresentado, foi 

possível contatar: 

 

Gráfico 3 – Avaliação dos respondentes sobre o conteúdo do manual 

 
Fonte: Google forms (2020) 

Diante do gráfico gerado, percebe-se que o produto educacional apresenta conteúdo 

condizente com a realidade dos CEFFAs, tendo em vista que do universo de sete sujeitos 

respondentes, três (42,9%) avaliaram como excelente, três (42,9%) como bom, um (14,3%) 

destacou o conteúdo como regular e não houve nenhuma avaliação ruim. 

Para a seleção dos conteúdos que fizeram parte do manual, utilizamos os conhecimentos 

adquiridos ao longo da escrita da dissertação. Além da necessidade de conteúdos de qualidade 

na composição do manual, é preciso que o mesmo seja bem organizado para que haja fácil 

manuseio por parte dos leitores. Em vista disso, ao serem questionados sobre a organização do 
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manual, foi possível perceber:  

Gráfico 4 – Avaliação dos respondentes sobre a organização do manual 

 
Fonte: Google forms (2020) 

O gráfico gerado com o questionamento referente à organização do manual é semelhante 

ao gráfico concernente ao conteúdo. Com a inexistência de avaliação ruim, é possível perceber 

que os sujeitos julgaram o produto educacional organizado de maneira condizente com suas 

realidades. 

Para melhor organização do manual, os tópicos foram apresentados através de 

questionamentos de fácil entendimento, onde buscamos apoio em Gimonet (2007), Nosella 

(2014), dentre outros, para oferecer respostas condizentes.  

Apresentamos ainda os tópicos “Para saber mais”, onde sugerimos leituras e vídeos para 

aprofundamento da temática, e o “Agora é com você”, onde foram propostas atividades para a 

consolidação de conhecimento adquirido ao longo do estudo do manual.   

Nesta perspectiva, o manual deve ser organizado com linguagem clara para que seja 

garantido o entendimento pelos leitores do material. Sobre a clareza da linguagem do manual, 

é possível destacar o Gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Avaliação dos respondentes sobre a clareza da linguagem do manual 

 
Fonte: Google forms (2020) 

Diante do exposto, é possível perceber que, ao tratarmos da linguagem utilizada, tem-

se o menor índice de aprovação como excelente, em comparação com os outros critérios 

investigados, sendo que apenas dois (28,6%) sujeitos julgaram o material como excelente.  

Desse modo, é provável que os sujeitos tenham sentido a necessidade de linguagem mais 

específica da zona rural, bem como a utilização de termos peculiares deste meio. 

O último questionamento possibilitou aos sujeitos a escrita de suas percepções acerca 

do material ofertado, desse modo, os respondentes que não foram identificados durante o 

preenchimento do formulário expuseram:  

Respondente 1: Muito bom, deve ser compartilhado com todos os professores que 
trabalham com a Pedagogia da Alternância. 

Respondente 2: Coloco uma enfatizada na cientificidade, que já está boa no material 
e parabéns pelo excelente trabalho. 

Respondente 3: O material é de ótima qualidade e muito explicativo. 

Respondente 4: A capacitação efetiva dos monitores, com regularidade e com 
profissionais que compreendam o que de fato é a Pedagogia da Alternância 

A escrita dos sujeitos deixa em evidência que o manual construído apresenta relevância, 

sendo um trabalho reconhecido como de qualidade, devendo, portanto, ser partilhado com 

outros professores que trabalham com a Pedagogia da Alternância, considerado, ainda, um 

material que proporciona a capacitação dos professores-monitores.  

Os sujeitos apresentaram também sugestões para que o produto educacional fosse 

melhorado. Neste sentido, é possível destacar: 

Respondente 5: Material muito bom sobre relatos de experiências da Pedagogia da 
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Alternância, mas, deveria conter fotos das práticas realizadas pelos monitores e 
alunos, fotos da produção que vai para alimentação, deveriam estar inseridas mais 
entrevistas dos monitores, conhecedores da Agricultura Familiar, o qual é o público 
principal das CFRs. 

Respondente 6: Há muitos pontos positivos, como a própria temática, o “desenho” do 
material como manual. Contudo, não apresentou nada de “novo”.  Muitas informações 
desatualizadas. Vários erros de português na estruturação dos parágrafos. 

Respondente 7: No momento [na parte do manual denominada] Diálogo sobre a 
Pedagogia da Alternância, a escrita faltou mais clareza. 

Sobre as sugestões apresentadas, foi feita a correção gramatical do material de forma 

mais atenta, bem como melhoria na estruturação dos parágrafos. Acreditamos que a brevidade 

ao tratarmos o diálogo sobre a Pedagogia da Alternância possa ter deixado a desejar, quanto à 

clareza, no entanto, as sugestões de outras leituras e vídeos são apresentadas com o intuito de 

sanar possíveis dificuldades no entendimento do conteúdo. Discorremos ainda, no manual, 

sobre a necessidade de recorrer à equipe gestora para possíveis dúvidas sobre a temática. 

Diante do exposto, é válido destacar a existência de outros materiais que abordam a 

temática, tais como estudos de Gimonet (2007) e Nosella (2004), no entanto, este material 

sintetiza principais conceitos sobre a Pedagogia da Alternância, podendo ser utilizado de forma 

direcionada em reuniões com a equipe gestora ou de forma autônoma pelos/pelas 

professores/professoras-monitores/monitoras. 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto é possível concluir que a Pedagogia da Alternância vivenciada nos 

CEFFAs, bem como os saberes docentes dos/das professores/professoras-monitores/monitoras 

na Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança foi uma experiência rica em aprendizagem, tendo 

em vista os diálogos travados com os teóricos que abordam a temática, assim como com os 

interlocutores que se disponibilizaram a colaborar com o estudo apresentando aspectos 

relevantes de seus saberes que fizeram entender particularidades vivenciadas por estes 

profissionais. 

O referencial teórico possibilitou a aproximação da Pedagogia da Alternância com os 

saberes docentes, assim, foi possível a compreensão da mesma bem como a necessidade da 

existência de docentes possuidores de saberes que os tornem competentes no desenvolvimento 

da função de educador, sendo essa uma exigência também para os profissionais que atuam na 

educação do campo. 

Nesta perspectiva, é possível afirmar que os objetivos específicos traçados foram 
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alcançados, possibilitando, assim, o alcance do objetivo geral, desse modo, a análise da 

produção científica sobre a Pedagogia da Alternância entre os anos de 2011 e 2018 permitiu a 

construção da revisão sistemática conforme pretendido no objetivo específico. 

Foi possível, ainda conforme objetivo específico proposto, a compreensão da 

articulação dos saberes do conhecimento, experiência e pedagógicos dos sujeitos investigados 

na medida em que analisamos os dados referentes a narração dos interlocutores dividindo-os 

em eixos para facilitar o entendimento do leitor, sendo possível, neste momento, a compreensão 

da articulação da fala dos sujeitos com o que dizem os teóricos. As entrevistas com os 

interlocutores possibilitaram, também conforme objetivo específico proposto, a  verificação de 

como os saberes do campo são incorporados na prática docentes dos/das 

professores/professoras-monitores/monitoras, pois quando relatam sobre a própria prática é 

possível verificar a incorporação desses saberes, refletindo sobre a necessidade de uma prática 

condizente com o meio em que estão inseridos. 

O diálogo estabelecido com as dissertações e teses sobre a Pedagogia da Alternância 

permitiu dar continuidade às reflexões travadas por Amaral (2013), que analisou a presença do 

tema em destaque há quase uma década e fez a análise de 18 (dezoito) teses e dissertações, 

sendo possível perceber que o estudo das 37 (trinta e sete) teses e dissertações apresentadas 

nesta pesquisa, bem como a utilização do software Iramuteq, representam uma inovação no 

modo de analisar a temática. 

Sobre a presença de algumas lacunas encontradas através do levantamento feito, é válido 

discorrer acerca da ausência de estudos sobre a temática em Estados possuidores de CEFFAs, 

sendo esta uma realidade presente nos Estados do Amapá, Pará, Rondônia, Acre, Maranhão, 

Piauí e Mato Grosso do Sul. 

É possível destacar que a Pedagogia da Alternância continua sendo um tema 

marginalizado dentro das pesquisas, tendo em vista os 55 (cinquenta e cinco) estudos analisados 

entre os anos de 2000 e 2018, período analisado por Amaral (2013) e pelas pesquisadoras deste 

estudo. 

Nesse contexto, o levantamento bibliográfico realizado neste estudo representa grande 

contribuição para os pesquisadores da educação do campo, tento em vista ser um levantamento 

em âmbito nacional, o que permitiu perceber particularidades no estudo da temática. Além 

disso, as reflexões travadas possibilitam a atualização dos pesquisadores na área.  

Ainda sobre a análise de dados, a pesquisa de campo permitiu a narrativa de 09 (nove) 

participantes, sendo 02 (dois) representantes da equipe gestora e 07 (sete) 

professores/professoras-monitores/monitoras, o que possibilitou o conhecimento de 
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particularidades da Casa Familiar pesquisada, bem como a vivência dos sujeitos acerca dos 

saberes investigados. Sobre os saberes do conhecimento, foi evidenciada a presença de uma 

professora-monitora sem curso superior e 28,6% dos/das professores/professoras-

monitores/monitoras atuando em disciplinas diferentes da grande área do conhecimento da 

formação inicial. 

Sobre os saberes da experiência, todos os interlocutores afirmaram a reflexão provocada 

pelas vivências que permitem a aquisição de saberes. Já ao tratarmos sobre os saberes 

pedagógicos, foi evidenciado que a formação inicial possibilitou aos docentes a aquisição de 

saberes que influenciam diretamente o modo como desenvolvem suas atividades em sala de 

aula, sendo a formação continuada vista como relevante e identificada como uma necessidade 

da equipe. 

Finalmente, cabe destacar que a construção do manual como produto educacional 

apresentou grande contribuição social, possibilitando aos leitores a aquisição de conhecimentos 

pertinentes sobre a Pedagogia da Alternância. 

Diante disto, conclui-se que esta pesquisa trouxe reflexões sobre a educação do campo 

e a Pedagogia da Alternância, abrindo possibilidades para a elaboração de estudos futuros sobre 

a temática.  
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1APRESENTAÇÃO 
Este manual é um produto elaborado com base na pesquisa de 

mestrado intitulada “Pedagogia da Alternância e saberes docentes”, 

cuja proposta consistiu na investigação dos saberes dos/das 

professores/professoras que trabalham com Pedagogia da Alternância 

na Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança em São João do Sóter, no 

Estado do Maranhão. 

Esta proposta foi construída considerando observações feitas no 

lócus de pesquisa, bem como a percepção da necessidade da oferta de 

material que possibilite o entendimento de aspectos relevantes da 

Pedagogia da Alternância por parte dos/das professores/professoras-

monitores/monitoras na educação do campo. 

Verifica-se na literatura a existência de inúmeros autores, tais 

como Gimonet, Nosella, Caldart e Freire, que abordam as 

especificidades da educação do campo, possibilitando aos leitores o 

entendimento da Pedagogia da Alternância. Contudo, compreende-se 

que este manual apresenta mais uma possibilidade para que os/as 

professores/professoras-monitores/monitoras percebam, de maneira 

breve, aspectos referentes à Pedagogia da Alternância, sendo esta uma 

forma de minimizar possíveis impactos na atuação desses profissionais 

por conta do desconhecimento desta proposta diferenciada de ensino. 

O presente manual não deve substituir a formação continuada 

dos/das professores/professoras-monitores/monitoras, no entanto, 

apresenta grande relevância no tocante à orientação da prática destes 

profissionais, bem como a possibilidade de despertar-lhes o desejo de 

buscar formações posteriores. Assim, é com satisfação que 

apresentamos este manual, que tem o intuito de auxiliar a capacitação 

dos/das professores/professoras-monitores/monitoras, contribuindo, 

desse modo, com o processo de ensino e aprendizagem. 
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A garantia de um ensino condizente com a vida camponesa é 

busca constante em meio aos movimentos sociais. Nesse aspecto, é 

evidenciada a necessidade da existência de um currículo que contemple 

as especificidades camponesas. Assim, a Pedagogia da Alternância 

emerge como proposta educacional diferenciada e garantida pela 

legislação. 

A Pedagogia da Alternância valoriza especificidades do povo 

camponês, na medida em que considera indissociável a formação em 

ambiente escolar e na comunidade na qual estão inseridos. Dessa 

forma, busca a preparação do discente para viver dignamente através 

da formação. 

Em defesa do reconhecimento da Pedagogia da Alternância 

como proposta que atenda a articulação entre escolarização e trabalho,

tem destaque os Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFFAs) e, dentre as várias experiências de formação em alternância 

dos CEFFAs, é possível destacar as Escolas Famílias Agrícolas 

(EFAs), as Casas Familiares Rurais (CFRs) e Escola de Assentamento 

(EA), sendo organizações que seguem o proposto pelos CEFFAs e se 

diferenciam na denominação de acordo com a região que se inserem, 

conhecidas no Estado do Maranhão por CFR. 

Fazem parte dos CEFFAs, jovens e adultos possuidores de 

expectativas, sonhos e vivências, inseridos muitas vezes na classe mais 

desfavorecida da sociedade e que precisam de preparação para se 

desenvolver economicamente dentro do campo, como é defendido na 

organização das CEFFAs. 

2 PARA INÍCIO DE 
CONVERSA 
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  Desse modo, tratar da Pedagogia da Alternância na educação do 

campo é pensar em um modelo diferenciado de escola convencional, 

sendo comum a busca por diversas possibilidades de formação integral 

dos discentes, conhecidos por alternantes, bem como o 

desenvolvimento do meio no qual estão inseridos. 

Diante do exposto, a produção deste manual se dá com base em 

informações adquiridas durante a pesquisa, momento em que foi 

possível perceber as dificuldades por parte dos/das 

professores/professoras-monitores/monitoras, com o intuito de 

compreender particularidades deste modelo diferenciado de escola 

convencional.  

Nessa perspectiva, este manual tem como proposta dialogar com 

professores/professoras-monitores/monitoras em Instituições 

organizadas com base na alternância, a fim de contribuir com a 

formação, visando compreensão de aspectos referentes à Pedagogia da 

Alternância, sendo relevante, portanto, sua adaptação de acordo com 

as especificidades das Instituições. 
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3 ENTENDENDO A 
PEDAGOGIA DA 
ALTERNÂNCIA 
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 3.1 O que é a Pedagogia da 
Alternância? 

A Pedagogia da Alternância se apresenta como uma 

possibilidade de formação escolar e humana de acordo com as 

especificidades do campo, podendo ser definida como “mais que um 

simples método, devendo ser considerada como um verdadeiro 

sistema educativo” (GIMONET, 2007, p. 17).  

É importante destacar que nem toda organização escolar em que 

os estudos acontecem em tempo diferenciado do ensino regular, e os 

alunos vivenciam tempo na escola e tempo no seio familiar, pode ser 

considerado o ensino por alternância de acordo com os preceitos dos 

Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs). Pois,

neste caso, defende-se a formação global do alternante, valorizando as 

vivências dos mesmos em diferentes espaços sociais.  

A Pedagogia da Alternância pode ser caracterizada pela 

organização do processo de ensino-aprendizagem em espaços 

diferenciados, mas, sobretudo, são os princípios que demonstram a 

essência da educação defendida nos CEFFAs.  

 

 

 

 

 

 

 

Vivência de professora-monitora e alternantes da Casa Familiar Rural Vivendo a 
Esperança, em São João do Sóter/MA. Fonte: arquivo da pesquisadora, 2019. 
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Sobre a organização dos CEFFAs, Gimonet (2007) apresenta 

quatro pilares essenciais dentro do movimento mundial, conforme 

Figura 1: 

 

Figura 1 – O desenvolvimento dos quatro pilares da Pedagogia da Alternância 

 

 
 
 

Fonte: Gimonet (2007, p. 15) 

 

Assim sendo, as finalidades e os meios são eixos presentes em 

quaisquer CEFFAs, não sendo possível atingir as finalidades da 

formação integral dos alunos, tal como o desenvolvimento do meio,

sem a existência do método pedagógico da alternância e a presença das 

associações. Deste modo, as setas presentes em todos os sentidos 

representam que todos os eixos se apresentam interligados. 
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A Pedagogia da Alternância é uma proposta destinada aos 

sujeitos do campo com o intuito de garantir o direito à educação dos 

camponeses, bem como a oferta de condições para que esses se 

desenvolvam como sujeitos críticos e participativos em suas 

comunidades sem a necessidade de migrarem para centros urbanos em 

busca de melhores condições de vida. 

    A educação vivenciada pelo povo camponês deve oferecer 

capacidade de entendimento das particularidades do campo, ao tempo 

em que garanta a oferta de conhecimentos científicos e o preparo para 

o desenvolvimento do trabalho no contexto do campo. A educação 

opõe-se, portanto, ao modelo ofertado nos centros urbanos, onde é 

comum a supervalorização do conhecimento científico. 

Diante do exposto, a alternância se apresenta como proposta 

adequada às especificidades do povo camponês, tendo em vista que a 

organização dos estudos acontece na instituição escolar e no seio 

familiar, havendo equivalência de importância dos dois espaços para a 

formação integral do alternante.  

 3.2 Pedagogia da 
Alternância para quem e para 

Professora-monitora e alternantes da Casa Familiar Rural 
Vivendo a Esperança, em São João do Sóter/MA. Fonte: 

arquivo da pesquisadora, 2019. 
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A Pedagogia da Alternância nos CEFFAs surgiu a partir do 

entendimento de que os jovens poderiam permanecer na zona rural, 

tendo acesso a uma educação diferenciada cujo processo de ensino 

acontece na escola e no seio familiar.  

É relevante salientar que as necessidades do contexto de 

surgimento das primeiras escolas com a alternância nos CEFFAs ainda 

é o idealizado por muitos educadores na atualidade, evidenciando a 

necessidade de diferenciação do modelo urbano, havendo igualdade na 

valorização do meio rural, espaço que deve ser entendido com sua 

cultura diferenciada e potencializadora para o desenvolvimento da 

ciência e tecnologia. 

De acordo com Nosella (2014), os primeiros CEFFAs surgiram 

na França nos anos de 1935 devido à necessidade da introdução de 

saberes da agricultura francesa para o desenvolvimento dos jovens 

dentro do campo, tendo em vista o interesse de trabalharem na 

agricultura e se formarem enquanto cidadãos participativos. 

A Pedagogia da Alternância foi consolidada na França através 

das Maison Familiale Rurale (MFR) por iniciativa de agricultores e da 

igreja católica, representada pelo padre Granereau, sendo a 

preocupação maior possibilitar aos jovens a formação de agricultores, 

oferecendo condições de permanecerem no campo e colaborarem com 

o desenvolvimento do meio.  

Ao longo dos anos, a proposta da Pedagogia da Alternância se 

expandiu a nível mundial, chegando inicialmente na Itália no ano de 

1961, onde foram incorporadas características da própria região e 

posteriormente se expandiu para outros continentes. 

 

 

 

 3.3 Uma breve história    



 
 
 

106 
 

 
 

  
As primeiras experiências da CFR chegaram ao Brasil no Estado 

do Espírito Santo, trazidas por Nosella e, posteriormente, a proposta 

chega à região Nordeste, na década de 1970 (NOSELLA, 2014). Com 

a chegada dessa proposta inovadora, surge uma nova tentativa de 

ofertar um ensino diferente dos grandes centros urbanos, sendo de fato 

uma educação para o campo. 

O Brasil conta com a existência de 157 EFA’s em 16 Estados, 

abrangendo 1.382 municípios, sendo aproximadamente 17.000 jovens 

em formação e 100.000 jovens egressos (UNEFAB, 2018, n. p.). 

O Nordeste é possuidor de 47,4% da totalidade de Casas 

Familiares Rurais existentes no Brasil (NOSELLA, 2014), sendo o 

Estado do Maranhão detentor de 19 CFRs, localizadas nos municípios 

de: Amarante, Açailândia, Alto Alegre do Pindaré, Araioses, Bom 

Jesus das Selvas, Buriti, Barreirinhas, Chapadinha, Coquelândia em 

Imperatriz, Itapecuru Mirim, Monção, Pindaré, Primeira Cruz, São 

Bernardo, São Luís, Sítio Novo, Zé Doca, Timon e São João do Sóter 

(ARCAFAR NORTE E NORDESTE, 2012, p. 1). 

Cabe destacar ainda que os CEFFAs são vinculados a uma 

organização internacional, nacional e regional, o que permite a 

estruturação dos mesmos de forma a manter a identidade do 

movimento, que, apesar das características pertinentes a cada 

localidade, bem como as adaptações exigidas por conta das 

dificuldades na organização ou necessidades locais, tentam manter as 

características da organização por alternância.  
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Dentro dos CEFFAs, o papel do docente extrapola o 

entendimento comum sobre a função atribuída a este profissional, desse 

modo, são identificados por monitores e, conforme Gimonet (2007), 

sua função é rica, complexa e difícil. 

O/a monitor/monitora dentro dos CEFFAs deve acompanhar e 

contribuir de maneira efetiva para a construção da autonomia do aluno, 

de modo que este encontre subsídios para se desenvolver enquanto 

sujeito possuidor de direitos e deveres.  

Nessa perspectiva, os/as professores/professoras-

monitores/monitoras devem acompanhar diariamente os alternantes 

nas atividades propostas em sala de aula, bem como no 

desenvolvimento de tarefas referentes à organização dos Centros-

familiares.  

Ao tratar das atribuições dos educadores, o Art. 46 do Regimento 

Escolar das Casas Familiares Rurais do Maranhão (2012, p. 14) 

apresenta 15 atribuições específicas do educador (a), além das 

atividades de rotina de aula. Assim, dentre estas atribuições é possível 

destacar a necessidade de: 

 Integrar-se à vida da comunidade escolar; 

 Colaborar com as atividades de articulação da CFR com a 

família e a comunidade; 

 Colaborar com a formação integral dos alunos (as); 

 Colaborar nas atividades de orientação dos alunos. 

Desse modo, ficam evidenciadas particularidades inerentes ao papel 

dos/das professores/professoras-monitores/monitoras, devendo ser 

profissionais detentores de saberes que os tornem competentes para a 

missão que lhes é atribuída dentro das instituições escolares que 

seguem a organização por alternância dentro do campo. 

 

 3.4 Quem são os professores/professoras-
monitores/monitoras da Pedagogia da 

Alternância? 
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          Sugestões de leituras 

 

 

 

 

 

 

“Praticar e compreender a Pedagogia da Alternância dos 

CEFFAS” é o primeiro livro na língua portuguesa que trata sobre a 

Pedagogia da Alternância. A leitura do livro sugerido permite o 

entendimento da trajetória da Pedagogia da Alternância, bem como 

dos instrumentos e toda a organização da mesma. Assim, o autor 

conclui com a defesa da Pedagogia da Alternância como um caminho-

método para o amanhã na era planetária.  

 

  

                              
                             

 

      A obra em destaque apresenta a dissertação de 

mestrado de Paolo Nosella, defendida na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

em março de l977. E, mesmo com realização

remota, abrange temática contemporânea, sendo 

atualizada com prefácio de Dermeval Saviani e 

posfácio de atualização de João Batista Begnami 

e Thierry de Burghgrave. 

Nosella é referência ao tratar da Pedagogia da Alternância, desse 

modo, a leitura da obra sugerida é relevante no sentido de proporcionar 

maior entendimento a respeito da história e organização da Pedagogia 

da Alternância. 

   

  

3.5 Para saber mais 

GIMONET, Jean Claude. Praticar e compreender 
a Pedagogia da Alternância dos CEFAS; 
Tradução de Thierry de Burghgrave. Petrópolis, 
RJ: Vozes, Paris: AIMFR – Associação 
Internacional dos Movimentos Familiares, 2007. 

NOSELLA, Paolo. Educação no campo: origens da 
pedagogia da alternância no Brasil. Vitória: EDUFES, 
2014. 
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     Sugestão de vídeo  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena do vídeo Historiando a alternância. Fonte: SANTOS, Janderson. Historiando a 
Alternância (10min31s). Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJnasVVi-PQ>. Acesso em 15 dez. 2019. 
 

 

O vídeo “Historiando a Alternância” foi produzido por alunos 

do 3º período de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia e 

apresenta, de maneira breve, fazendo uso de fantoches, o surgimento 

da Pedagogia da Alternância na França. 

 Os discentes se baseiam no artigo “Pedagogia da Alternância 

na educação rural do campo: projetos em disputa”, de Marlene Ribeiro, 

e mesmo de forma amadora quanto à organização técnica, o vídeo 

proporciona o entendimento acerca de aspectos históricos da 

Pedagogia da Alternância.  

 

SANTOS, Janderson. Historiando a Alternância (10min31s). 
Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJnasVVi-PQ>. Acesso 
em 15 dez. 2019. 
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Que tal construir uma linha do tempo com os destaques históricos da 

Pedagogia da Alternância? Utilize o espaço abaixo para sua 

produção! 

 

3.6 Agora é com você! 
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4 ENTENDENDO OS 
INSTRUMENTOS 
PEDAGÓGICOS 
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Os Instrumentos Pedagógicos 

fazem parte da organização dos 

CEFFAs. Assim, os mesmos devem ser 

manuseados pelos/pelas 

professores/professoras-

monitores/monitoras, no sentido de 

possibilitar a uniformização dos 

preceitos defendidos na Pedagogia da 

Alternância.  

Os Instrumentos Pedagógicos 

permitem a organização do tempo 

escola e tempo comunidade, de modo 

 que a ausência dos mesmos compromete a organização da Pedagogia 

da Alternância. Assim sendo, podem ser definidos como ferramentas 

apropriadas que garantem a realidade efetiva da alternância, sendo a 

ausência destes, ou manuseio inadequado, fator comprometedor.  

Entender os Instrumentos Pedagógicos constitui, portanto, ação 

necessária, por parte dos/das professores/professoras-

monitores/monitoras, para uma atuação de acordo com o defendido 

pelos CEFFAs, contribuindo, dessa forma, para a formação de 

alternantes críticos e participativos.  

   

 4.1 O que são os 
Instrumentos Pedagógicos? 
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Os Instrumentos Pedagógicos não são utilizados da mesma 

forma em todos os CEFFAs, sendo possível a adaptação dos mesmos

de acordo com as diferenças regionais, no sentido de promover a 

formação de alternantes condizente com o defendido pela Pedagogia da 

Alternância. 

Neste sentido, ao apresentar verbetes sobre os instrumentos 

pedagógicos nos CEFFAS, Begnami e Burghgrave (2000) fazem a 

seguinte classificação:  

 
Quadro 01 – Caracterização dos Instrumentos Pedagógicos 

 

 
CLASSIFICAÇÃO 

 
INSTRUMENTOS-ATIVIDADES 

 
Instrumentos e 

atividades de pesquisa 
Plano de estudo 
Folha de observação 
Estágios 
 

Instrumentos e 
atividades de 

comunicação/ relação 

Colocação em comum 
Tutoria 
Caderno de acompanhamento da alternância 
Visita à famílias e comunidade 
 

Instrumentos didáticos Visitas e viagens de estudo 
Serão de estudo 
Intervenções externas 
Cadernos didáticos para as aulas/ cursos 
Atividades retorno experiências 
Projeto profissional 
 

Instrumentos de 
avaliação 

Avaliação semanal 
Avaliação formativa 
 

 

Fonte: Begnami e Burghgrave (2000, p. 80) 
 

Com o intuito de proporcionar o entendimento dos Instrumentos 

Pedagógicos da Alternância aplicados nos CEFFAs do Brasil, faremos, 

a seguir, a descrição de alguns destes instrumentos. 

 

 

 4.2 Como estão 
organizados os Instrumentos 

Pedagógicos? 
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       Plano de estudo e folha de observação: 

O plano de estudo (PE) tem construção coletiva da qual fazem parte 

professores/professoras-monitores/monitoras e alternantes. Assim, é 

elaborado no tempo escola, levado para ser desenvolvido no tempo-

comunidade e socializado no tempo escola. 

Este instrumento consiste em uma pesquisa, ou ainda, um roteiro 

de perguntas, sendo, portanto, questionamentos que devem levar os 

discentes à reflexão sobre aspectos estudados em ambiente-escolar,

em interface com aspectos do meio em que vivem. A construção deste 

instrumento é etapa basilar no desenvolvimento da Pedagogia da 

Alternância. 

É importante salientar, ainda, que os planos de estudo são 

construídos em consonância com o tema gerador, previamente 

estabelecido em grupo, e sua construção deve ser orientada pelo/pela

professor/professora-monitor/monitora, que deve provocar reflexões 

acerca das perguntas sugeridas.  

Para complementação do plano de estudo é criada a folha de 

observação, que também é construída em tempo escola e levado para 

ser desenvolvido na comunidade.  

 

   Estágios  

Os estágios são ligados aos planos de estudo e representam mais 

uma forma de associar conhecimentos teóricos e práticos, é, portanto, 

essencial para o desenvolvimento profissional dos alternantes, sendo 

um espaço onde “os educandos podem vivenciar e praticar novas 

formas de trabalho em diferentes espaços, como propriedades 

agrícolas, empresas, entidades sociais, órgãos de pesquisa, 

assistência, serviço etc.” (MELO, 2013, p. 48). Os estágios 

representam uma oportunidade para que os alternantes aprendam sob

orientação de sujeitos mais experientes. 
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         Colocação em Comum 

Este instrumento consiste na socialização do plano de estudo, 

podendo ser entendida como “a segunda atividade-chave da Pedagogia 

da Alternância” (GIMONET, 2007, p.45). Apresenta-se, portanto, no 

formato de um texto onde são sintetizadas as reflexões trazidas no 

plano de estudo. 

Gimonet esclarece que “a colocação em comum valoriza os planos 

de estudo e demonstra sua utilidade. Mas cria também a necessidade 

de aportes complementares através do questionamento ou hipótese que 

faz crescer, assim, ela introduz as outras atividades da formação”. 

(GIMONET, 2007, p.45). 

Assim sendo, seus procedimentos de colocação podem variar de 

acordo com a criatividade dos orientadores, permitindo grande 

interação dos alternantes entre si e com os/as professores/professoras-

monitores/monitoras, sendo necessário destacar a importância do 

respeito, bem como a valorização dos conhecimentos trazidos 

previamente e construídos coletivamente.    

 

   Tutoria 

Este instrumento permite o acompanhamento individualizado de 

cada jovem dentro do CEFFA, assim, são levadas em consideração as 

necessidades e dificuldades de cada alternante, permitindo que os 

mesmos se desenvolvam de acordo com o proposto.  

A tutoria possibilita o acolhimento dos alternantes, sendo o/a 

professor/professora-monitor/monitora responsável pelo apoio na 

formação integral dos discentes. Assim, precisam estar atentos às 

individualidades dos discentes.    
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        Caderno de acompanhamento da alternância  

Este instrumento é mais um meio que possibilita a comunicação 

entre a família e a escola. Consiste em um documento com registros 

importantes sobre o que é realizado na escola e na comunidade. 

 

    Caderno da realidade 

O caderno da realidade encontra-se associado às pesquisas e 

atividades ligadas ao plano de estudo, sendo “o primeiro livro a ser 

construído. Um livro de vida, rico em si mesmo de informações, 

análises e aprendizagens variadas”. (GIMONET, 2007, p.32). 

 

        Visita às famílias e comunidade  

As visitas devem ser realizadas pelos/pelas 

professores/professoras-monitores/monitoras, no sentido de 

acompanhar a vivência dos alternantes, podendo ser considerada “uma 

forma de assistência técnica e extensão rural promovida pelo CEFFA” 

(BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2000, p. 85). 

Assim sendo, as visitas à família e comunidade permitem aos/as 

professores/professoras-monitores/monitoras o conhecimento da 

realidade dos discentes, desse modo, podem interferir no meio em que 

vivem os alternantes.  

 

   Visitas e viagens de estudo 

As visitas de estudo possibilitam aos alternantes o contato com 

práticas diferentes da realidade na qual estão inseridos, sejam elas no 

campo profissional ou social, assim, novas realidades e novas técnicas 

passam a ser conhecidas e o confronto com as mesmas é uma forma 

de complementar o tema de estudo, que são guiadas pelo plano de 

estudo (BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2000). 
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    Serão de estudo 

Os serões nem sempre estão relacionados ao plano de estudo, 

podem ser atividades desenvolvidas através da exibição de vídeos, 

palestras ou outras estratégias julgadas relevantes. 

É importante destacar que os serões de estudo devem ser realizados 

no turno da noite e devem, também, ser planejados coletivamente e 

desenvolvidos de acordo com o interesse dos discentes.  

 

    Intervenções externas 

Diferentemente dos serões, as intervenções internas devem estar

ligadas aos planos de estudo. Assim, envolvem as colaborações de 

pessoas que vêm de fora, sendo, “muitas vezes, a comunicação de 

um “saber fazer”, de uma vivência, de uma prática concreta que vem 

complementar o aprofundamento teórico do Plano de Estudo no 

CEFFA” (BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2000, p. 84). 

 

          Cadernos didáticos para as aulas/ cursos 

Este instrumento pode ser considerado um aprofundamento dos 

planos de estudo, possuindo metodologias específicas que auxiliam a 

aprendizagem dos alternantes, abordando conhecimentos 

relacionados aos conteúdos de todas as áreas do conhecimento.  

 
 

   Atividades retorno/experiências 

As atividades retorno ou experiências estão relacionadas à fase 

conclusiva do plano de estudo, sendo um momento de aplicação/ação, 

podem ser, por exemplo, a realização de uma palestra na comunidade, 

desenvolvimento de uma campanha, demonstração de uma técnica ou 

outros (BEGNAM; BURGHGRAVE, 2000). 
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   Projeto profissional do jovem 

Este instrumento deve ser elaborado por todos os jovens 

alternantes ao longo do processo formativo, levando em consideração 

a realidade de cada família. É exigência para a formação do alternante, 

devendo ser construído com base nas experiências vivenciadas pelos 

mesmos.  

O Projeto profissional do jovem colabora, portanto, para o 

desenvolvimento profissional dos alternantes, que terminam a 

formação com a possibilidade de aplicar o mesmo e desenvolver o 

meio no qual estão inseridos.   

 

    Avaliação semanal e Avaliação formativa 

O processo de avaliação deve levar em conta as especificidades da 

Pedagogia da Alternância, assim, deve-se valorizar as vivências dos 

alternantes em espaço escolar e, também, junto à comunidade. 

Neste sentido, a avaliação abordada é essencial para que o/a 

professor/professora-monitor/monitora valorize o processo de ensino-

aprendizagem. Logo, ao identificar as dificuldades dos alunos, pode

interferir no processo, sem o intuito de classificar os alternantes, mas 

sim colaborar com a aprendizagem dos mesmos. 
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 4.3 Qual a importância dos 
Instrumentos Pedagógicos no 

processo de ensino-
aprendizagem? 

 

Os Instrumentos Pedagógicos encontram-se articulados,

possibilitando aos alternantes a aprendizagem contínua. Deste modo, 

caracterizam toda a organização dentro do CEFFAS e são 

indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem. 

Diante do exposto, é relevante reiterar que o entendimento dos 

instrumentos é fator necessário no desenvolvimento do trabalho 

dos/das professores/professoras-monitores/monitoras, que são os 

responsáveis na orientação e/ou aplicação dos mesmos.  

 

Fachada da Casa Familiar Rural Vivendo a Esperança, em São João do Sóter/MA. Fonte: 
arquivo da pesquisadora, 2019. 
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   Sugestões de leituras 

 

 

 

 

 

O artigo indicado objetiva analisar os Instrumentos Pedagógicos 

da Pedagogia da Alternância na Escola Família Agrícola de Porto 

Nacional no Estado do Tocantins. Assim, através de especificidades 

vivenciadas na EFA investigada, é possível refletir sobre diferentes 

realidades, bem como os Instrumentos Pedagógicos que dinamizam o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

O presente estudo de mestrado aborda os Instrumentos 

Pedagógicos e busca ampliar a compreensão sobre o Plano de Estudo 

(P.E) a partir do processo de formação da Escola Família Agrícola 

Paulo Freire (EFAP), localizada na Zona da Mata Mineira, extremo 

oeste do Estado de Minas Gerais. 

4.4 Para saber mais 

MELO, Érica Ferreira, Limites e possibilidades do plano de 
estudo na articulação trabalho educação na escola família agrícola 
Paulo Freire, 2013. f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. Disponível em 
https:<//www.locus.ufv.br/handle/123456789/3450?show=full. 
Acesso em: 10 jan 2020. 

AIRES, Helena Quirino Porto. Pedagogia da alternância: 
instrumentos pedagógicos que articulam e possibilitam a 
construção de saberes. In: Congresso de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Cultura da UFG, VIII., 2019, Góias. Anais... Goiás: 
Universidade Federal de Goiás, 2019. 
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Que tal sintetizar os Instrumentos Pedagógicos utilizados na sua 

instituição de ensino? Utilize o espaço abaixo para a construção da sua 

síntese, depois socialize com os colegas e recorra à equipe gestora para 

sanar possíveis dúvidas! 

 

4.5Agora é com você!  
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Agora, utilize o espaço abaixo para esquematizar os 

conhecimentos adquiridos ao longo da leitura deste manual. Lembre-

se de buscar suas anotações sempre que precisar, no decorrer de sua 

prática como professor/professora-monitor/monitora! 

 

5 Anotações 
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Este manual teve como propósito auxiliar os/as 

professores/professoras-monitores/monitoras de um modo simples na 

compreensão de especificidades da Pedagogia da Alternância. Assim, 

foi possível entender conceitos e a história da Pedagogia da 

Alternância, bem como a relevância do papel do/da 

professor/professora-monitor/monitora, que deve ser um agente 

transformador no processo de ensino e aprendizagem dentro dos 

CEFFAs. 

 Nessa perspectiva, o estudo dos Instrumentos Pedagógicos 

permite maior compreensão da organização dos CEFFAs, 

possibilitando, portanto, maior envolvimento por parte dos/das 

professores/professoras-monitores/monitoras na organização proposta 

neste modelo educacional. 

As sugestões de leituras e vídeo representam uma forma dos 

leitores expandirem conhecimentos acerca do tema proposto. Já as 

sugestões de atividades permitem que os mesmos reflitam sobre a 

realidade na qual estão inseridos. 

Assim sendo, este manual é um elemento que possibilita a 

formação coletiva dos/das professores/professoras-

monitores/monitoras e pode, ainda, contribuir de forma significativa 

para sanar problemas ocasionados pela falta de entendimento referente 

à organização da Pedagogia da Alternância.      

6 CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista narrativa com as professoras e professores 

 

Estou fazendo uma pesquisa de mestrado cujo objetivo geral é investigar os saberes dos 

professores que trabalham com pedagogia da alternância. Sendo assim, a sua participação é 

voluntária, porém de suma importância para o desenvolvimento de minha pesquisa. Você aceita 

participar deste estudo?  

 

Nome: ________________________________________________________________  

 

Fale um pouco sobre você  

 

Faixa etária: (   ) Menos de 25 anos;  (   ) De 25 a 29 anos;  (   ) De 30 a 35 anos;  (   ) De 36 a 

40 anos;  (   ) Acima de 40 anos. 

 

1. Fale sobre sua trajetória de formação.  

 

2.  Descreva a sua relação com o meio rural.   

 

3. Como é para você ser professor do campo?   

 

4. Como, no ensino da sua disciplina, você organiza a divisão dos conteúdos e atividades 

entre o tempo escola e o tempo comunidade?  

 

5. O que motivou sua escolha da profissão docente? Fale da sua experiência enquanto 

educador.    

 

6. Quanto tempo de experiência docente você tem?  

 

7. Relate sobre a construção da sua identidade como docente. 

 

8. Discorra sobre sua relação com os colegas de trabalho. Em seu cotidiano é possível 

refletir sobre sua prática e adquirir novos saberes com os colegas de trabalho e com os seus 

alunos?  
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9. Que tipo de aluno você tem a intenção de formar? Como você aproveita os 

conhecimentos empíricos dos alunos em sala de aula? Você considera importante o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos para trabalhar determinados conteúdos? 

Como é a participação dos alunos em sala de aula? 

 

10. Durante a sua formação, você cursou disciplinas que trabalhavam com didáticas e 

metodologias de ensino? Se sim, esses conhecimentos que você adquiriu ao longo da formação, 

você faz uso dos mesmos no dia a dia da sala de aula?  

 

11. Você sente necessidade de realizar formações pedagógicas sobre pedagogia da 

alternância? Ou sobre outros temas?  

 

12. Discorra sobre os seus saberes pedagógicos. Quais os maiores desafios e possibilidades 

em relação à didática utilizada em sala de aula?    

 

Eu, Anny Camila Lima Rodrigues, agradeço a sua preciosa contribuição com o nosso trabalho, 

e coloco-me à sua disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre a mesma, tanto agora quanto 

posteriormente. Sendo assim, disponibilizo meus contatos: annyligres@gmail.com, telefone 

(86) 99406-8796. 
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APÊNDICE C – Roteiro para entrevistas com equipe gestora 

 

Estou fazendo uma pesquisa de mestrado cujo objetivo geral é investigar os saberes dos 

professores que trabalham com pedagogia da alternância na perspectiva da formação de 

discentes críticos e participativos em Casas Familiares Rurais no Maranhão. Sendo assim, a sua 

participação é voluntária, porém de suma importância para o desenvolvimento de minha 

pesquisa. Você aceita participar deste estudo?  

 

Nome: ________________________________________________________________  

 

Fale um pouco sobre você:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Formação Acadêmica 

 

Tempo de serviço como gestor: (   ) Menos de 5 anos;  (   ) Entre 6 e 12 anos;  (   ) Entre 13 a 

18 anos;  (   ) Mais de 18 anos . 

 

Faixa etária: (   ) Menos de 25 anos;  (   ) De 26 a 29 anos;  (   ) De 30 a 35 anos;  (   ) De 36 a 

40 anos;  (   ) Acima de 40 anos.  

 

1. Descreva o histórico da escola, levantando características gerais da comunidade, bem 

como influência na composição do corpo discente. 

2. Caracterize a estrutura, organização e funcionamento da escola na qual é responsável 

pela gestão.     

 

3. Discorra sobre o planejamento escolar. Em sua visão, quais os maiores desafios e 

possibilidades da prática docente?  
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4. Existe um Plano da escola ou o Projeto pedagógico-curricular? Quando e como foi feito? 

Há definição explícita de objetivos e metas para o ano letivo? 

 

5. Relate sobre a organização geral da escola. Como é o funcionamento da rotina escolar?  

 

6. Em relação ao regimento escolar, há um sistema de normas definido colaborativamente 

entre alunos, direção e corpo docente?   

 

7. Os professores recebem apoio da direção ou coordenação pedagógica, de solução a 

dificuldades dos alunos, na perspectiva da construção de discentes críticos participativos?  

 

8. Sobre a direção e gestão da escola: qual o tipo de gestão adotada? Há liderança efetiva 

da direção? Tem acompanhamento, controle e avaliação das decisões tomadas? Existe um clima 

de trabalho positivo que estimula a equipe escolar?   

 

Eu, Anny Camila Lima Rodrigues, agradeço a sua preciosa contribuição com o nosso trabalho, 

e coloco-me à sua disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre a mesma, tanto agora, quanto 

posteriormente. Sendo assim, disponibilizo meus contatos: annyligres@gmail.com, telefone 

(86) 99406-8796.  
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLOGIA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante, você está sendo convidado (a) a colaborar com a pesquisa: 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E SABERES DOCENTES: uma proposta na Casa 

Familiar Rural do Maranhão, sob a responsabilidade da pesquisadora Anny Camila Lima 

Rodrigues, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

– PROFEPT, com orientação da Professora Doutora Odaléia Alves da Costa. 

A pesquisa tem como objetivo investigar os saberes dos professores que trabalham com 

pedagogia da alternância na perspectiva da formação de discentes críticos e participativos, com 

o intuito de desenvolver um e-book, disponibilizado nas redes sociais para acesso público, com 

as especificidades da pedagogia da alternância, bem como os saberes coletados nas entrevistas. 

Sua participação consiste em colaborar como interlocutor da entrevista narrativa que 

será realizada em horário a combinar, na Casa Familiar Rural. O tempo de duração para a 

entrevista narrativa será de aproximadamente 50 minutos, podendo ser cancelada caso traga 

algum transtorno para o participante. 

Faz-se necessário deixar claro que sua participação é voluntária, podendo retirar sua 

autorização a qualquer momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você 

também é livre para deixar de responder alguma pergunta do roteiro de entrevista, caso assim 

desejar. Você não terá nenhuma despesa e não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto ou constrangimento 

ao responder algum questionamento no decorrer das entrevistas, mas, caso se perceba algo neste 

sentido, o entrevistador se compromete a findar a entrevista, retomando-a somente se o 

entrevistado se sentir confortável. 

A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar da 
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pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação do 

mestrado e do e-book que será produzido pela pesquisadora e que ficará disponível no portal 

eduCAPES, no site da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte 

do Brasil (ARCAFAR), bem como nas redes sociais para download. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias assinadas por 

mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação, esclarecimentos ou críticas em qualquer 

fase do estudo, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável no endereço 

eletrônico: annyligres@gmail.com ou pelo telefone: (86) 99406-8796. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última.  

 

 

 

 

ANNY CAMILA LIMA RODRIGUES 

Pesquisadora Responsável 

 

 

Maranhão,  , de , de 2019. 
 

 

 

Eu, _________________________________________________________, declaro que 

entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

 

 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 
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ANEXO 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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