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RESUMO: 

 

O presente texto tem por finalidade abordar o processo de formação docente, na CEFFA 

CEA Rei Alberto I, um espaço público de ensino, nos níveis Fundamental e Médio, 

onde se desenvolve a Pedagogia da Alternância. Inicialmente, apresentamos do que se 

trata esta metodologia pedagógica de formação diferenciada, voltada aos sujeitos cujo 

modo de vida e produção profissional, se difere do modelo tradicional e urbano. Em 

seguida, abordamos os instrumentos pedagógicos, utilizados durante o processo de 

formação destes sujeitos, cuja finalidade é sua formação integral. Por fim, fomos a 

campo, entrevistar/dialogar com os docentes de uma unidade pública de ensino, cuja 

metodologia utilizada é a Alternância, com o objetivo de entendermos de que maneira 

ocorre a formação para o trabalho naquele espaço. Nossas considerações finais apontam 

que, para além de um curso, onde os docentes são formados para o trato diferenciado 

com os sujeitos do campo, sua prática cotidiana em sala de aula, assim como a troca de 

experiências que também se dão entre docente/docente (aqui conhecido como monitor), 

como também entre docente/discente, possui suficiência para além daquela produzida 

em um curso de formação.  

 

Palavras-chave: Educação Pública, Educação do Campo, Formação Docente, 

Pedagogias Alternativas, Pedagogia da Alternância, TCC. 

 



 
 

Resumen: 

 

Este texto pretende dirección cómo el proceso de formación de profesores, en un 

espacio público, donde se practica la pedagogía de la alternancia. Al principio, 

presentamos qué esta pedagógica metodología diferenciada de formación, orientado a la 

materia cuya forma de vida y producción profesional, se diferencia del modelo 

tradicional y urbano. A continuación, se discuten las herramientas de enseñanza 

utilizadas durante el proceso de formación de estos temas, cuya finalidad es la 

formación integral. Por último, fuimos al campo, hacier entrevista/diálogo con los 

profesores de una unidad pública, cuya metodología es alterna, con el objetivo de ser 

conscientes de la manera como ocurre la formación para trabajar en ese espacio. Nuetras 

consideraciones finales apuntan para el facto que, además de un curso, donde profesores 

son entrenados para tratar con los temas del campo distinguido, su práctica em clases al  

diario, así como el intercambio de experiencias también entre Maestro/maestro (aquí 

conocido como monitor), así como entre maestros y alumnos, posee suficiente más allá 

da que hace en un curso de capacitación.  

 

Palabras clave: educación pública, campo de educación, formación docente, pedagogía 

alternativa, pedagogía de la alternancia, CBT. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

 

 Durante nossa trajetória acadêmica, somos orientados a levar em consideração 

os mais variados processos pelos quais se dá a formação educacional dos sujeitos. 

Dentre a variedade de temas, alguns nos chamam mais atenção e outros menos. Durante 

uma das aulas de Sociologia da Educação, conhecemos metodologias pedagógicas 

diferenciadas, dentre as quais, algumas se organizam auxiliadas pelas comunidade(s) 

local(is). 

 Dentre estas, se encontra a Pedagogia da Alternância. Logo meu interesse pelo 

tema cresceu e pudemos nos aprofundar melhor sobre esta temática. Tivemos acesso a 

uma unidade pública, cujo trabalho é por meio desta metodologia, inclusive fizemos um 

estágio obrigatório, antigo P.P.P. (Pesquisa e Prática Pedagógica) na unidade. De acordo 

com nosso aprofundar no tema, mais queriamos conhecer. Durante a apresentação dos 

resultados do estágio na universidade, ao observar a maneira como relatava os fatos 

colhidos durante a pesquisa, o (a) orientador(a) afirmou não ter dúvida de que, aquele 

seria o tema de minha monografia. Até então, não havia decidido que tema trataria em 

meu TCC. 

 Hoje estou aqui para apresentar os resultados, mesmo que parciais ou 

provisórios do crescente interesse por este tema e aprofundar o olhar para o que vem a 

ser o método de formação por Alternância. Pesquisa realizada na CEFFA CEA Rei 

Alberto I, unidade pública de ensino, cujo método de formação é a Pedagogia da 

Alternância, localizada na Região Rural do Município de Nova Friburgo. 

  Trataremos do tema, de maneira a mostrar o que o diferencia da formação 

proposta pelas tão faladas escolas ‘rurais’, assim como sua diferença em relação à 

formação proposta pela rede pública ‘tradicional’. 

 Analisar, refletir e relatar acerca do processo de formação docente por 

Alternância. Seu impacto na vida destes sujeitos, aqui conhecidos como ‘monitores’, e a 

metodologia empregada. 

 Afinal, nos cursos de formação docente, pouco se fala sobre preparar o sujeito 

para trabalhar em espaços diferenciados como: Sindicatos de Trabalhadores, Casas de 

Custódia, Casas Abrigo para menores, assim como Grupos Caiçaras, Quilombolas, 

Extrativistas e Trabalhadores Rurais estes, reconhecidos pela LBDN (1996), como 

Cidadãos do Campo. 
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 Desejamos através deste processo, aprofundar nosso olhar, no sentido de melhor 

conhecer o processo de formação pelo qual estes ‘monitores’ passam e em que se 

diferencia do curso de formação ‘tradicional’. Permitir que falem, para que mostrem sua 

visão acerca deste método pedagógico, seu dia a dia na Alternância e o motivo que os 

levou a trabalhar com esta metodologia diferenciada. 

 O processo de formação de professores para trabalhar em uma unidade pública 

de educação, cuja metodologia pedagógica é diferente daquele utilizado no sistema 

público de ensino dos centros urbanos se dá de modo que os docentes desenvolvam as 

habilidades para o trabalho em Alternância, concomitante à sua atuação em sala de aula, 

ou em curso ministrado aos sábados. 

 Durante o trabalho de reflexão para o início da escrita, recorri aos trabalhos de 

Begnami (2003), Gimonet (2007), Queiroz (2003) e Rocha (2003), por suas profundas 

ligações e contribuições ao tema, como também, ressalto o pouco que nos é apresentado 

nos cursos de formação docente, no que se refere a metodologias ou projetos 

pedagógicos diferenciados, praticados mesmo em unidades públicas de ensino, não 

localizadas no meio urbano e quando neste, em ambientes diferenciados, cujas práticas 

estão para além das utilizadas nas unidades públicas de formação tradicional. 

 Dentre estas metodologias, cito a Pedagogia da Alternância, proposta pedagógica 

que motivou esta pesquisa. 

 Proposta criada por e para a população campesina, surgida na França, na década 

de 1930 e que rapidamente se expandiu por quase todo o Globo Terrestre, Atualmente 

utilizada por agricultores, quilombolas, extrativistas, indígenas e caiçaras, seja em 

experiências de movimentos sociais, organizações não governamentais, sindicatos de 

trabalhadores e organismos estatais. 

 Apesar de oriundo do meio urbano, considero de fundamental importância que 

docentes em formação, tenham acesso a conhecimento mais amplo sobre os diversos 

métodos e experiências pedagógicas existentes. Tanto pela possibilidade de atuação 

futura, quanto pela possibilidade de aplicação, mesmo em instituições tradicionais e 

urbanas destas propostas. 

 Nos parece equivocado senão, preconceituoso que nos cursos de formação 

docente, sejam apresentadas teorias e metodologias consideradas ‘relevantes’ e que 

algumas propostas diferenciadas sejam ignoradas, dada a diversidade e singularidade 

dos sujeitos abarcados pela escola na atualidade, esteja ela, nos centros urbanos ou no 

meio rural. 
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Cremos ser importante voltar nosso olhar a outras propostas e realidades, dentre 

as quais, cito a Alternância, forjada inicialmente na Europa, na década de 1930, e que 

chega ao Brasil na década de 1960, pelas mãos de camponeses capixabas, descendentes 

de italianos, cansados da desatenção do poder público, em relação a seus anseios por 

uma proposta de educação que se identificasse com sua cultura e suas características 

peculiares e que não enxergavam no êxodo rural a alternativa para o futuro sócio 

profissional de seus descendentes. 

 Em nosso trabalho, optamos por realizar pesquisa qualitativa, pois, não é nossa 

intenção, contrapor metodologias pedagógicas. Por isso, faremos entrevistas do tipo 

abertas e semi-estruturadas, em que os entrevistados ficam à vontade para expor seu 

ponto de vista acerca do tema. 

 Faremos entrevistas qualitativas, visando aproveitar ao máximo o momento de 

diálogo com cada entrevistado, docentes da unidade de ensino, procurando compreender 

como ocorreu/ocorre o processo de formação em Alternância e em que este processo 

tem contribuído para sua atuação docente. Entrevistas a serem realizadas a cada quinze 

dias, num período de dois meses, entre Outubro e Novembro do ano de 2015. Desta 

forma, poderemos aproveitar a espontaneidade de suas respostas sobre cada questão 

apresentada. 

 Nesta pesquisa nos aproximaremos de nosso objeto, visando coletar de forma 

clara, objetiva e espontânea, não apenas um número relevante de dados, como também, 

é de nosso interesse estamos a par das relações interpessoais de trabalho entre 

educadores/educadores, bem como entre educadores/educandos. 

 Nosso objetivo é fazer quatro entradas em nosso campo de pesquisa, a serem 

realizadas quinzenalmente, haja vista que, devido à semana inversa, os professores da 

unidade não se encontram disponíveis com a mesma frequência que seus pares das 

unidades públicas urbanas. Desta forma, disporemos de tempo significativo para cada 

entrevistado, como também  aproveitaremos melhor cada visita. 
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A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NO BRASIL: UMA NOVA PROPOSTA 

PARA A EDUCAÇÃO RURAL: 

 

 A educação para os sujeitos do campo, no Brasil, desde o período que 

compreende o início da produção agroindustrial para a exportação até o início da década 

de 1990, esteve sujeita aos revezes da política nacional, voltada ao sistema público de 

ensino. Pouco foi feito, no que concerne às políticas de educação que, de fato, 

estivessem de acordo com as demandas deste público em especial. Franco(2007), afirma 

que desde a Colonização das terras brasileiras: 

 

‘houve preocupação com o cultivo das terras visando, não só garantir a posse, como também às 

exigências de um sistema baseado no latifúndio [...] os jesuítas ensinavam aos índios e posteriormente 

aos escravos, o cultivo da terra, sem o intuito de difundir a instrução profissional’(Pg.16). 

 

 Neste momento, o que havia relacionado à educação, voltava-se apenas, às 

famílias que tinham posse, ou seja, podiam pagar pela educação de seus filhos. Aos 

filhos dos pequenos grupos populacionais da época, restava-lhes o conformismo diante 

desta situação ou aprender alguns dos ofícios de seus pais, observando-os trabalhar. 

Fator que tornou possível a transmissão de conhecimentos de atividades manuais ou 

artesanais, consideradas à época, de pouca relevância econômica. 

 Ao avançarmos um pouco mais no tempo, observamos que mesmo após a 

mudança de regime e a implantação de um sistema público de ensino, a educação 

popular, assim como a educação voltada aos sujeitos do campo, permaneceu relegada a 

segundo plano nos projetos governamentais. 

 Apesar de alguns avanços e conquistas por meio de leis e decretos, um sistema 

dual foi criado. Sistema este que, segundo Oliveira, caracterizava o que seria a educação 

da classe dominante e a educação voltada à massa trabalhadora, com base na Primeira 

Constituição Federal, que dizia: 

 

A Primeira Constituição da República, de 1891, instituiu e 

sistema federativo de governo e, consequentemente, a 

descentralização do ensino. Em seu Artigo 35, itens 3º. e 4º., 

reservou à União o direito de criar instituições de ensino 

superior e secundário nos estados e prover a instrução 

secundária no Distrito Federal. Aos estados competia prover 
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e legislar sobre a educação primária além do ensino 

profissional [...] era a consagração do sistema dual que 

vinha do regime anterior, ampliando a distância entre a 

educação da classe dominante e a educação do povo 

(2004.949). 

 

 A partir daí, a educação brasileira, assume em parte, os interesses da classe 

dominante, restando às classes populares adequarem-se ao ensino ofertado pelos entes 

federados ou excluir-se. 

 Varias lutas são travadas, em busca de um sistema público de ensino que 

realmente fosse ao encontro dos anseios da massa trabalhadora. 

 No que diz respeito à Educação do Campo, podemos afirmar que, durante o 

processo de expansão da economia brasileira, em especial, nas décadas de 1960 e 1970, 

no que se refere à industrialização visando a exportação, muito do que ocorre neste 

momento de crescimento econômico, deve-se aos incentivos ofertados pelo governo, à 

implantação de grandes plantas industriais, para a produção de commodities, como: 

grãos, bovinos, frutas e aves. 

 No campo, este processo ocorre em conjunto com a implantação de máquinas 

em substituição ao trabalho humano, agora visto como pouco rentável, de produção 

limitada e rudimentar. A vida do cidadão do campo passa a ser enxergada como atrasada 

em relação à vida nos grandes centros urbanos. Relatos baseados em nossas leituras de 

autores como: Arroyo, Vendramini, Molina, Oliveira, Nosella, entre outros. 

 Com a chegada do ‘progresso’, os sujeitos do campo que resistem ao avanço 

sistemático das máquinas, em substituição ao trabalho humano, em especial, aquele 

realizado nas pequenas propriedades - cuja finalidade da produção volta-se, não apenas 

às famílias da região onde habitam, como também, abastecem os mercados dos centros 

urbanos - são vitimados pela escassez de serviços públicos e infraestrutura essenciais, 

como: saúde, educação, segurança, transporte dentre outros. 

 Grupos de resistência formados no campo, em consonância com grupos 

formados nas cidades, na luta por melhores condições de vida, unem-se em busca do 

que seria direito de todos, tanto nas cidades quanto no campo. 

 Um dos principais objetivos da luta e da resistência dos sujeitos do campo, era a 

educação, pelo fato destes cidadãos não enxergar a mesma, como expressão de sua 
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realidade. Queiroz (2007), nos trás a visão global da realidade educacional, em que se 

encontravam as famílias do campo brasileiro, até então, ao afirmar: 

 

‘... ser este, um momento de negação deste direito por parte das ações e políticas 

governamentais’(Pg.39). 

 

 Esta situação fez com que milhares de cidadãos abandonassem o campo, em 

busca de melhores condições de vida e emprego nas cidades grandes, em especial nas 

regiões sul e sudeste, onde, além do desemprego, estes grupos se deparam com 

condições de vida semelhantes àquela que os trouxe. Ou seja, ausência de infraestrutura 

para o início de uma nova vida nestas cidades e mais especificamente, a mesma 

precariedade, no que diz respeito aos serviços prestados pelo Estado, em especial, no 

que se refere à saúde e à educação. 

 No entanto, a resistência de alguns grupos torna possível que novos projetos 

educacionais sejam postos em prática, em especial, no que diz respeito à escolarização 

de jovens e adultos Do Campo. Como o caso do projeto pedagógico da Pedagogia da 

Alternância, aplicada aqui no Brasil, inspirada  em uma experiência francesa. 

 A partir de agora, segue o relato de uma experiência em Alternância, realizada 

com sucesso, cujos resultados tem se expandido por vários Continentes. A história de 

passa em Sérignac-Péboudou, região rural, no sudoeste da França em que, em 1935, o 

abade Abbe Granereau, em diálogo com um grupo de agricultores, sensibilizou-se com a 

situação de um grupo de jovens, filhos destes agricultores, cujo desejo era estudar sem, 

contudo, abandonar a vida no campo, assim como sentiam grande dificuldade em 

assimilar o conteúdo pedagógico, que lhes era transmitido pelas escolas da época, por 

este conteúdo se encontrar distanciado da realidade vivida por estes jovens. 

 Após alguns encontros entre o abade, os agricultores e os jovens, elabora-se um 

método pedagógico no qual os jovens passariam uma semana junto ao abade. Semana 

esta, em que os jovens receberiam o conteúdo teórico semelhante aquele apresentado 

nas escolas de ensino tradicional 1 . Porém, este conteúdo seria enriquecido com o 

conhecimento adquirido em cada experiência pessoal. 

No que diz respeito a esta experiência francesa, Nosella (2012), afirma: 

 

                                                           
1-Na verdade, tratava-se de apostilas cujo conteúdo dizia respeito a um curso de formação em técnico-

agrícola, que o abade usava como base de ensino teórico. Nosella 2012. 
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‘... foi a ideia de um 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. É a convicção que um homem teve e manteve de que alguma coisa 

podia ser feita “que mudará tudo”, devolvendo ao homem que trabalha a terra 

sua dignidade’ (Pg.46). 

 

 De volta às suas residências, os jovens aplicariam, analisariam e relatariam o 

resultado de seu trabalho no campo, em um caderno. Em seu retorno ao convívio com o 

abade, cada jovem relataria sua experiência pessoal, e neste convívio, trocariam suas 

experiências, uns com os outros. Nas palavras do abade Granereau: 

 

 ‘... foi de fato, nesta luta íntima com a terra, neste trabalho diário nos campos que, pouco a pouco, 

entendi o que havia de potencialmente grande no homem do campo e o que lhe faltava’( Nosella 2012, pg. 

24) apud (GRANEREAU. S/D). 

 

 Desta forma, cada experiência vivida no cotidiano ganha vida e o conhecimento 

prático, mostra-se útil a ser aplicado na prática de cada alternante, cujo peso e valor se 

assemelha àquele conhecimento historicamente reconhecido pelas Ciências. 

 Desta maneira, surge a Pedagogia da Alternância que, após se expandir pelo 

território francês, avançou pela Europa, Estados Unidos, África e encontrou solo fértil 

nas Américas Central e do Sul2. 

 O desejo que levou à criação das Maisons Familiales Rurales ou (Casas 

Familiares Rurais), pode ser descrito neste trecho de Nosella (2012): 

 

‘...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 convicção de um homem, 

filho de camponês, que por toda sua vida se comprometeu com o meio 

rural, vivendo no meio do povo no interior francês, compartilhando a 

mesma vida, carregando o mesmo passado de injustiças, sofrendo as 

mesmas pressões’ (p.45). 

 

 A história acima ocorreu em um país europeu, porém, o contexto político ou as 

lutas travadas por uma educação que estivesse em conformidade com a realidade social, 

                                                           
2- Nosella 2012. 
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política e cultural de cada cidadão, se assemelham às lutas vividas pelos sujeitos Do 

Campo brasileiro, que também estavam à procura de uma escola que refletisse sua 

cultura e realidade ou que fosse: ‘ para o meio rural e do meio rural’(Nosella, 

2012,p.46). 

 Ao situarmos estas palavras no contexto de variados grupos sociais culturais 

brasileiros, nos deparamos com situações semelhantes às encontradas no passado, no 

que diz respeito à educação voltada aos sujeitos Do Campo (quilombolas, extrativistas, 

caiçaras, agricultores, etc.), quando muitos teóricos afirmavam ser difícil aos jovens 

residentes nas mais variadas zonas, distantes dos centros urbanos, conciliar os estudos 

com sua permanência em seu meio sócio cultural, ou que, para ‘vencerem’ na vida, 

deveriam abandonar o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades grandes. 

Assim: 

‘... os pais, de fato, acreditavam que, seu filhos para se formarem, 

para se tornarem ‘sábios’ e instruídos, deveriam necessariamente se 

mudar para os centros urbanos. Assim, mais uma vez, a terra, 

tornava-se o oposto da sabedoria, da ciência, de sucesso; mais uma 

vez, celebrava-se o desquite entre cultura e agricultura’( Nosella 

2012,pg.46).  

 

 Como em Frossard (2014), ao citar (Dinova, 1997 e Forni et al, 1998 e 

Marirrodriga e Calvó, 2012), afirma que: 

 

‘ ... o principal problema do meio rural francês (...) que motivou a criação da 

Pedagogia da Alternância, foi a necessidade dos jovens continuarem seus 

estudos e não existirem escolas secundárias naquela região. A alternativa dos 

pais que possuíam condições financeiras era remeter seus filhos para cidades 

maiores, de forma que muitas vezes as famílias ficavam divididas, pois a mãe 

seguia com os filhos e o pai ficava só na propriedade. Os jovens que iam a 

busca de escola, passavam a ter saberes que não se aplicava à necessidade da 

família à atividade agrícola que era desenvolvida. Os jovens cujas famílias 

não possuíam as mesmas condições sociais, permaneciam  no campo apenas 

com os estudos iniciais e não viam perspectivas de mudanças para a vida em 

seu meio ‘(Pg.34). 

 

 Voltamos nossa atenção à realidade dos sujeitos do campo no Brasil e as lutas 

por uma escola que realmente expressasse sua visão de sujeitos de sua história e 
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encontramos em Vendramini (2007), um ponto que mostra como a Alternância se forjou 

por aqui, quando esta autora afirma que: 

 

‘É preciso compreender que a Educação do Campo não emerge no vazio e nem 

é iniciativa de políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da 

mobilização dos trabalhadores do campo, da luta social. É fruto da 

organização coletiva dos trabalhadores, diante do desemprego, da 

precarização do trabalho e da ausência de condições materiais de 

sobrevivência para todos' ( Pg.121). 

 

 Desde a implantação das primeiras escolas voltadas ao público específico Do 

Campo, trazida ao Brasil pelo padre italiano Humberto Pietrogrande, na década de 1970, 

e sua iniciativa de reproduzir aqui, mais especificamente no município de Anchieta, 

Estado do Espírito Santo, a experiência de escola voltada ao público rural, realizada 

com sucesso na França, pelo abade Granereau, e levada a tantos outros países até os dias 

atuais, observa-se que este processo não ocorre de forma espontânea mas, em meio à 

lutas. 

 Em especial, lutas políticas, pois, no momento da chegada do projeto de 

Alternância e sua implantação em solo nacional, o Brasil atravessava o Regime da 

Ditadura Militar e qualquer projeto cuja intenção fosse conduzir o povo, em especial, a 

massa trabalhadora, a refletir sobre a realidade que o cercava, poderia ser visto como 

revolucionário em especial, vindo da Europa e italiano, pois, qualquer ideia vinda de 

solo italiano causava - e ainda causa – repulsa em grupos conservadores, em especial, 

nos militares e seu ideal contra revolucionário. Baseamos nossa ideia em leituras de 

autores como: Freire, Arroyo, Frigotto, Nosella, entre outros.  

 A experiência brasileira de Educação do Campo, assim como a escola pública de 

formação tradicional, também é vitimada pelos reveses das políticas públicas voltadas 

ao setor de ensino, em especial pela expansão do agronegócio e seus efeitos na 

agricultura familiar ou na pequena produção rural. 

 Gonh (2001), citada por Queiroz (2003), reflete sobre este período de 

efervescência popular, com grupos formados por meio de sindicatos e organizações 

sociais, como a Comissão Pastoral da Terra3 (CPT), organização da Igreja Católica, 

comprometida com os anseios do campesinato, ao afirmar que: 

                                                           
3 - Comissão Pastoral da Terra – Braço da Igreja Católica voltado aos problemas do setor agrário. 
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‘tem início as primeiras experiências de Alternância, através das Escolas 

Famílias Agrícolas4 ( EFAs ), no Município de Anchieta, Estado do Espírito 

Santo, e que se expandem ainda na década de 1970. Em 1976, inicia-se a 

primeira experiência de Escola Família Agrícola de Ensino Médio (EFAs de 

E.M.)’. 

 

 Processo envolto em avanços e retrocessos, devido aos interesses por trás do 

desenvolvimento econômico nacional. 

Se no ensino considerado ‘tradicional’, batalhas foram e ainda são travadas, em 

nome de alguns setores privilegiados da economia nacional, temerosos de perderem 

poder, apenas no que está relacionado ao sistema de ensino, o que diremos dos grupos 

econômicos por trás do avanço do agronegócio e sua oposição ao ensino diferenciado. 

Projetos cuja proposta se volta aos sujeitos que, dia a dia, trabalham não só para 

que as famílias de toda nação tenham o alimento cotidiano, como também lutam para 

preservar suas raízes e cultura? 

 Ainda neste contexto de lutas por educação, Queiroz (2007), após breve 

apanhado de fatos - os quais não iremos nos aprofundar para não nos distanciarmos do  

objetivo desta pesquisa - no que tange à Educação do Campo, afirma que: 

 

‘ historicamente, a política educacional brasileira, não priorizou e não contemplou as realidade e as 

necessidades dos povos do campo’(Pg.41)’. 

 

 Fica claro que durante o processo de expansão do sistema público de ensino no 

Brasil, seus legisladores, não só ignoraram os sujeitos por suas especificidades, como 

também, não consideraram aspectos peculiares das diversas regiões nacionais e suas 

culturas como singulares. 

 Desta forma, coloca-se debaixo do sistema público de ensino, toda diversidade 

de sujeitos e suas culturas, tornando-os reféns não só das políticas governamentais, 

como também, dos interesses do capital. 

 Fatores que impedem que se exponha para o debate, questões como: Que tipo de 

educação se levará aos cidadãos e quais as suas finalidades. E a que grupo ou classe 

                                                           
4  -EFAs – Escolas Família Agrícolas – Nome mais utilizado atualmente. Antes estas escolas eram 

denominadas CEFFAS- Casa Escola Familiar de Formação por Alternância. In Rocha 2003. 
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social interessa determinado tipo de formação para as camadas populares ou, porque 

não optar por este ou aquele método pedagógico. 

 Se na educação pública de formação considerada ‘tradicional’, a herança deixada 

pela legislação e pela expansão passou pela precariedade do serviço prestado às 

comunidades à formação docente fragmentada, além do pouco investimento no setor e 

do baixo salário dos professores, no Campo, a situação foi mais grave: Escolas 

funcionando em condições lastimáveis; professores responsáveis por classes 

multianuais sem, contudo, serem remunerados de acordo com o desempenho de suas 

funções; e os serviços prestados não estar de acordo com a realidade dos sujeitos do 

campo. 

 Como saldo temos na escola de ensino ‘tradicional’, problemas que se arrastam 

com os anos e que parecem insolucionáveis como: chegada ao segundo ciclo do ensino 

fundamental sem o domínio da leitura e da escrita, defasagem no que se refere à idade 

/série e grande número de alunos que desistem de estudar antes de concluir este ciclo da 

educação básica. 

 Na Educação do Campo, o que encontramos, está em conformidade com as 

palavras de Frossard (2003), ao expressar que: 

 

 ‘ Na verdade, as famílias rurais nunca esperaram uma educação que viesse inserir o jovem na sua 

realidade rural, mas que o tirasse do campo. Não há, para a maioria dos camponeses, forma de se 

superar todo o desestímulo emanado ao pequeno trabalhador rural. Ou seja, todo o processo de 

dominação e formação depositado na grande maioria da população camponesa, impôs a essas pessoas a 

conformidade, a passividade e a adaptação ao mundo urbano’(Pg.27). 

 

 Esta reflexão expressa como as políticas voltadas ao setor ignoravam os sujeitos 

e suas especificidades, fato que corroborou para que, por longo tempo, o ensino voltado 

aos sujeitos do campo fosse visto como de baixa qualidade, cujos conteúdos não faziam 

sentido. 

  Pressuposto que favoreceu para elevar o número de desistência escolar, o que  

leva à redução de recursos por parte dos governantes, como também, ainda contribui, 

nos dias atuais, ao fechamento de grande parte das escolas ‘rurais’. 

 Diante deste quadro, parece ser mais fácil ou prático aos governantes, adquirir 

transportes ou financiar o deslocamento dos sujeitos determinados a concluir esta fase 

de suas vidas que construir prédios ou adaptar métodos pedagógicos que estejam de 

acordo com a realidade sociocultural destes cidadãos. 
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 Entretanto, se por um lado o desenvolvimento econômico propicia a implantação 

de grandes plantas industriais distantes dos grandes centros urbanos, acelera a produção 

e a distribuição de bens de consumo ou commodities, facilita a expansão do 

agronegócio e gera divisas para a nação, por outro lado, é cruel com os sujeitos que 

vivem o campo, não apenas como seu meio de vida, mas também como local de 

expressão de sua cultura, a qual não deve ser desprezada nem mesmo descaracterizada. 

 Neste contexto em que batalhas são travadas e a luta pelo direito por educação 

contextualizada ganha espaço no debate popular por melhorias na educação pública 

nacional, a Alternância se firma, não só como metodologia de ensino ou proposta 

pedagógica diferenciada mas, principalmente, como um meio de resgate da cultura Do 

Campo, e também, proporciona a estes sujeitos, uma escola que viva e seja o reflexo de 

sua realidade. 

 Atualmente no mundo, existem 1324 escolas de Alternância (Marirrodriga e 

Calvó, 1999)5. Sendo que, nas Américas, o número de escolas, segundo estes mesmos 

autores, é de 593 unidades e dentre os países das Américas, o Brasil é o líder neste 

modelo de escolas, somando 263 unidades. 

 A expansão da Alternância no Brasil se deve a fatores como: Valorização da 

cultura do campo, como, rica e singular; a articulação entre o saber da experiência 

vivida na prática e o saber científico, em um processo em que ambos possuem pesos 

semelhantes, portanto, não é do interesse desta metodologia, introduzir o conhecimento 

científico historicamente produzido, de forma semelhante a aplicada nas escolas dos 

centros urbanos, fragmentado e sem espaço para o debate e questionamentos, por parte 

dos educandos; como também conduzir o (a) jovem alternante a elaborar seu projeto 

profissional, desde seu ingresso no Ensino Médio e a trabalhar no mesmo até a 

conclusão desta etapa de sua formação e assim, dar ou não sequencia neste projeto. 

 Neste percurso, vários fatores contribuem para o sucesso ou não do projeto 

profissional. Este é o assunto do próximo capítulo desta pesquisa, em que traremos os 

meios pelos quais a Pedagogia da Alternância, possibilita a formação integral dos (as) 

jovens Do Campo, de acordo com sua realidade e especificidade. 

 

 

 

                                                           
5-Números datados de 2014. 
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CAPÍTULO 2: PRINCÍPIOS, CONCEITOS E INSTRUMENTOS DA 

PEDAGOGIA  DA ALTERNÂNCIA. 

 

Historicamente, no que se refere ao processo de educação voltado aos sujeitos 

residentes em áreas atualmente consideradas como, cidadãos Do Campo, havia como 

possibilidades para seu desenvolvimento sócio cultural e profissional, submeter-se ao 

sistema tradicional de ensino e assim, abrir mão de tempo precioso que poderia ser 

utilizado em atividades diversas relacionadas à sua cultura e tradição assim como 

utilizar este tempo em suas atividades profissionais, haja visto que sua jornada de 

trabalho se difere daquela designada aos trabalhadores dos centros urbanos ou, ter 

negado, o direito ao acesso à educação pública, que, segundo a Constituição Federal: 

 

‘Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e  incentivada em 

colaboração com a sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.’ 

  

Neste cenário, de lutas que se dão pelo fato de a escola pública, em seu modelo 

propedêutico, eurocêntrico e jesuítico, apresentar um modelo de transmissão de 

conhecimentos os quais não proporcionam aos sujeitos, o refletir e o questionar acerca  

da realidade que os cerca, realidade esta, em que direitos como infraestrutura básica 

capaz de mantê-los enraizados em sua terra lhes são negados, como também, não os 

leva a superar esta realidade sem, contudo, abrir mão de seu território, seus costumes, 

seus valores e sua identidade. 

 Este tipo de formação proporcionada pela escola em seu modelo tradicional, não 

encontra eco entre os variados grupos de sujeitos que enxergam o campo, não apenas 

como um meio produtor de bens primários ou um meio vital para a expansão da 

economia nacional. 

 Esta forma de pensar os sujeitos do campo, não só ignora as diferentes 

representações culturais presentes nas diversas regiões afastadas dos grandes centros 
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urbanos, como também desconsidera todo conhecimento produzido e transmitido 

através de gerações que vivem o campo em toda a sua plenitude. 

 Dentre os exemplos de como estas pessoas vivem este espaço de 

desenvolvimento de sua vida e cultura, encontramos no Dicionário de Educação do 

Campo, uma das representações do espaço para além do simples meio produtor de bens 

de consumo, quando afirma que: 

 

‘o território camponês é o espaço de vida do camponês (...) é o lugar ou os 

lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua 

existência (...) é o sítio, o lote, a propriedade familiar ou comunitária, assim 

como também é a comunidade, o assentamento, um município onde 

predominam as comunidades camponesas (...) pode-se dizer, então, que o 

território camponês é a unidade espacial, mas, também é o desdobramento 

desta unidade, caracterizada pelo modo de uso deste espaço que chamamos 

território (...) a unidade espacial se transforma em território camponês, 

quando compreendemos que a relação social que transforma este espaço é o 

trabalho familiar, associativo, comunitário, cooperativo, para o qual a 

reprodução da família e da comunidade é fundamental’ (2012,p.746).6 

 

 Objetivando ir ao encontro destas populações, cujo conhecimento adquirido na 

prática cotidiana – conhecimento este, desvalorizado pelo sistema público de educação 

tradicional – a Alternância, cuja proposta diferenciada de produção de conhecimento, 

tem encontrado solo fértil e próspero, em regiões distanciadas dos grandes centros 

urbanos, ao fazer do conhecimento prático, seu ponto de partida, reconhecendo-o não 

como conhecimento menor ou de pouco valor mas, útil, prático e se aliado ao 

conhecimento cientifico historicamente produzido, torna a formação dos sujeitos Do 

Campo, em formação integral. 

 O objeto da Alternância é a vida profissional do jovem do meio rural, porém, 

Gimonet (2007), afirma que: 

 

‘a alternância se insere na vida dos jovens do meio rural, objetivando sua vida profissional, entretanto, 

sua cultura, vida social, familiar e pessoal, também se fazem presentes nos ciclos de formação’(Pg.34). 

 

                                                           
6-Dicionário de Educação do Campo 2012. 
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 As escolas de alternância se sustentam em quatro pilares: a Alternância 

propriamente dita, estruturada entre escola e a família como modelo de ensino e 

aprendizagem; a existência de uma organizada associação de pais (associação local) 

com finalidades administrativas e pedagógicas; o desenvolvimento sustentável e 

solidário do meio socioambiental, com preocupações no que se refere à aplicação de 

técnicas agrícolas, dando enfoque à transição para um modelo de agronegócio e a 

formação integral, profissional e humana do discente7 que, de acordo com Frossard 

(2014): 

  

‘estão relacionados com os meios formativos e os objetivos da formação. São princípios que norteiam e 

organizam o funcionamento administrativo, financeiro e pedagógico destas escolas’(Pg.43). 

 

 E são: associação das famílias, local, regional e nacional; a Pedagogia da 

Alternância; a formação profissional, integral e humana do ser e o desenvolvimento 

sustentável, ambientalmente correto e solidário do meio socioambiental, com 

preocupações no que se refere à transição para um modelo de agronegócio e a formação 

integral, profissional e humana do discente8. 

 Estes pilares tratam das finalidades e princípios da Alternância. É o meio de 

articular a formação do sujeito para o trato com o meio ambiente, assim como o meio 

em que vive e com sua formação profissional, que, nas palavras de Gimonet (2007): 

 

‘De um lado a formação integral da pessoa, a educação e de maneira concomitante, a orientação e a 

inserção sócioprofissional. De outro lado, a contribuição ao desenvolvimento do território onde está 

implantado o CEFFA’(Pg.29). 

 

 É a articulação entre a experiência da vida prática e cada momento vivido nos 

encontros na escola. Todos estes momentos reconhecidos como tempos de formação, em 

que cada experiência vivida é útil ao alternante. 

 Deste trecho, extraímos que a proposta da Alternância aos jovens, não se limita a 

seu futuro profissional, como também desperta sua consciência em relação à 

preservação de seu meio e de sua cultura, bem como amplia seu horizonte de 

perspectivas, seja em seu meio sócio profissional ou fora dele. 

                                                           
7-Frossard, 2014. 

8-Frossard, 2014. 
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 Para isso, a colaboração de todos os agentes envolvidos nesta formação plena é 

fundamental. Ou seja, é o trabalho de cada família auxiliando e colaborando na 

elaboração do Caderno da Realidade, no momento em que a teoria é aplicada no 

momento da vivência em casa; Os Monitores em seu trabalho de articuladores, em seu 

trabalho na escola, em conjunto com os (as) jovens alternantes em sua prática, aliando 

teoria e prática cotidiana, objetivando a concretização de sua formação. 

 E assim, partimos para os instrumentos a serem utilizados pela Alternância, na 

formação integral dos jovens, os quais, se aplicados de maneira concomitante, com o 

momento casa e o momento aula, surte os efeitos esperados.  

 Um dos mais importantes instrumentos é o ‘Plano de Estudos’, cujo objetivo é: 

'servir como ‘guia de trabalho’ ou ‘instrumento de pesquisa’ (...) ‘É ele quem determina os efeitos 

formadores esperados’ (Gimonet, 2007, p.35). 

 

 Afirmamos com base em Gimonet, que o processo de formação por Alternância, 

não se preocupa ou não se ocupa apenas com a pura e simples transmissão de 

conhecimentos pré-concebidos, desconsiderando por completo, as especificidades dos 

sujeitos, assim como as singularidades culturais de cada região. 

 Outro ponto de destaque é o conteúdo para o trabalho em Alternância. Nota-se 

que dar liberdade ao alternante para expor de forma clara, a realidade que o cerca é 

fundamental, pois: 

 

‘a elaboração do conteúdo do Plano de Estudos reside, por excelência, numa atividade oral do grupo’ 

(Gimonet, 2007, p.35). 

 

 Ao contrário das escolas tradicionais, nas quais, os conteúdos, por variadas 

vezes, elaborados por técnicos, cuja vivência em sala de aula é mínima, por isso, 

distanciados da realidade cotidiana de seus educandos, mais fazem calar, impedindo 

questionamentos ou posturas interrogatórias e que, por isso, facilitam gerar uma legião 

de conformados que aprendem calados, conteúdos pré-elaborados. 

 Freire (1987), nos alerta para os riscos deste tipo de educação, a qual chama de 

‘apassivadora’, ao afirmar que: 

 

 ‘E porque os homens, nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe à 

educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados para a concepção 

“bancária”, tanto mais “educados”, porque adequados ao mundo’ (Pg.36). 
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 Trazer a experiência do dia a dia para a escola é dar sentido ao que futuramente 

será estudado. Gimonet (2007), nos mostra que: 

 ‘... é  provocar o intercâmbio no meio do grupo, deixar que as práticas sejam expressas, as experiências, 

os conhecimentos, as interrogações (...) é ainda leva-los a avaliarem, a darem seu ponto de vista, como 

atores sócio profissionais’ (p.35). 

 

 Uma escola que pretende formar cidadãos, não pode, de modo algum, mantê-los 

calados, pois, ao pensarmos como Freire (1987), o que fica evidente numa educação que 

silencia é que: 

 

‘Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é 

um ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não 

se verifica e nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a 

sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” 

“bancária” mantém e estimula a contradição’(Pg.34). 

 

 A Alternância, em sua metodologia pedagógica, procura deixar claro o processo 

dialógico de Freire, no qual, ninguém chega vazio de conhecimentos, assim como, 

ninguém educa ninguém, ao contrário, os sujeitos se educam pela troca de 

conhecimentos e experiências vividas em cada prática cotidiana, bem como, cada 

educando é o sujeito de sua formação. 

 E esta formação não está nas mãos do educador, geralmente visto como o 

portador de todo conhecimento, mas depende de ambos, educador/alternante. 

 Deixamos claro que o objetivo desta pesquisa não é apresentar um método 

pedagógico que se proponha ser superior aos demais ou mais eficaz, portador de 

respostas às adversidades apontadas ao sistema público de ensino nacional, por tantas 

vezes mencionadas em estudos e pesquisas. Pois, caso houvesse método capaz de mudar 

tal estado de coisas, não seriam necessários mais de dois séculos de educação pública, 

laica e gratuita, para que tais mudanças ocorressem. 

 É de nosso interesse, neste trabalho, apresentar uma alternativa, em meio a tantas 

outras, em que resulta ser positivo todo esforço empregado no processo de formação 

integral dos sujeitos, capaz de proporcionar melhor qualidade de vida àqueles que por 

questões culturais, preferem conservar um modo de vida, diverso daquele observado nos 

centros urbanos. 
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 A Alternância segue em seu propósito de formação, aliando momentos de trocas 

do cidadão com seu meio sóciocultural e profissional, em que as experiências são 

vividas na prática cotidiana, com momentos em que todo este conteúdo é compartilhado 

na escola, com o grupo em formação. 

 É o momento da “Colocação em Comum” que, segundo Gimonet (2007), é 

aquele em que: 

 

 ‘... torna cada alternante ‘docente’ em relação a seus pares (...) o valor pedagógico das experiências 

compartilhadas e confrontadas é bem mais forte que aqueles das informações acumuladas em livros ou 

dadas pelo monitor durante ‘aulas’(Pg.45). 

 

 Por esta atividade a qual podemos considerar simples, que poderia ser realizada 

em qualquer unidade de ensino público da Federação, a escola baseada na Alternância, 

busca estar presente no cotidiano de seus alunos e se utilizar de cada experiência para 

conduzi-los à reflexão. 

 Observa-se durante as atividades propostas nos momentos em sala de aula, numa 

experiência de Alternância, que a vida prática, ou seja, os saberes, a cultura, as relações 

interpessoais e profissionais, não se encontram distanciados dos ensinamentos escolares. 

Ao contrário, são trazidos à escola onde, por meio do diálogo e da troca de experiências, 

este conhecimento é aprimorado e ganha novo sentido. 

 Não afirmamos aqui, que o conhecimento cotidiano não tenha sentido diante 

daquele produzido ou legitimado pela escola de formação por Alternância. Ao contrário, 

é ele quem orienta e dá forma a tudo o que será produzido na mesma. 

 A mesma educação dialógica idealizada e praticada por Freire. Educação que 

leva à reflexão em relação à realidade que nos cerca. Fator que demonstra a função 

deste tipo específico de escola de Alternância, no que se refere ao formar para além do 

‘ler, escrever e contar’, como tradicionalmente se encontra impregnado nas mentes 

menos esclarecidas, quanto ao que se refere à educação voltada ao público diversificado 

Do Campo, atualmente reconhecida como Educação do Campo e não mais Educação 

Rural ou Escolas do meio rural. 

 Outro ponto de destaque em Alternância é o fato desta, ser a Pedagogia da 

Juventude, que de acordo com Gimonet (2007), é um momento de transição: 
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 ‘... por se tratar da fase de construção dos sujeitos e onde ocorre a busca por modelos os quais se 

identificar’(Pg.45). 

Por isso, a Alternância trabalha no sentido de fazer com que o jovem do campo, 

não se perca em modelos trazidos de fora, portanto, alheios à sua realidade e à cultura 

local. 

 Seu objetivo é reafirmar a Cultura do Campo como rica e os valores transmitidos, 

pelos sujeitos do campo, como não inferiores aos valores impostos pela vida urbana, 

tidos como únicos, oficialmente verdadeiros, por isso, socialmente aceitos. 

 

‘papéis de descobertas e encontros humanos, particularmente importantes para os adolescentes, em 

busca de modelos de identificação para construir-se. Mas também para orientar-se. Por estes motivos, 

convém praticar na Alternância, uma pedagogia do encontro’(Gimonet, 2007, p.49). 

 

 Todo momento na vida do jovem alternante, independente do espaço onde esteja, 

seja no meio familiar, no momento em que desenvolve sua atividade profissional ou 

mesmo na escola, são momentos de aprendizagem ou de formação alternada, assim 

como se inter-relacionam e são interdependentes. 

 Um dos fatores de orientação de nossa pesquisa do trabalho docente por 

Alternância se deve ao fato desta metodologia extrapolar os muros escolares com suas 

práticas. 

 Estar em seu meio sócio cultural e profissional para depois socializar esta 

experiência com outros alternantes só enriquece os momentos vividos no espaço escolar. 

Por isso, no que diz respeito ao momento aula, Gimonet (2007), afirma que: 

 

 ‘... só é eficiente se for precedida por tempos e atividades que preparam os jovens à recebê-la e, se for 

seguida por outras que garantem-lhe a conscientização ou assimilação: visitas, exercícios, transferências 

para a ação’(Pg.53). 

 

 Fatores que nos servem de base para afirmarmos que este processo de formação 

não se encerra em si mas, abre-se à cada nova experiência de vida que chega à escola, 

através de cada alternante, assim como precisa se relacionar com cada nova experiência, 

para então, fazer sentido no momento da prática. 

 Até aqui, entendemos por Alternância, o processo de formação pelo qual os 

sujeitos, em especial, os jovens, aliam seus conhecimentos e vivências pessoais e a 
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cultura de seu meio vivencial, aos conhecimentos científicos historicamente produzidos, 

sem, contudo, reduzir os primeiros em detrimento dos últimos. 

 No entanto, Queiroz (2003), Rocha (2003) e Gimonet ( 2007), nos orientam para 

três tipos de Alternância, que são: Justaposta, Associativa e Integrativa. Fator que 

merece destaque, pois, no que se refere ao processo de formação como um todo e, em 

especial, em Alternância, todo método de ensino, em que os alunos alternem momentos 

de estudos teóricos e momentos em ambientes de formação profissional, poderiam ser 

denominados de momentos de ‘Formação por Alternância’. Entretanto, Gimonet (2007), 

afirma que: 

 

‘... é cada formando que alterna e não as instituições e as aprendizagens de cada um, as relações, 

conexões e integrações que supõe e que dependem dele mesmo: suas implicações, suas motivações, seu 

projeto que dão sentido, coerência, unidade e continuidade ao processo formativo’ (Pg.120). 

 

 Trecho que evidencia a posição do alternante como sujeito em seu processo de 

formação. Tudo se inicia no momento de sua chegada à escola, onde a cultura trazida de 

seu meio vivencial é de suma importância ao trabalho a ser realizado pela equipe da 

CEFFA. 

 Esclarecido este ponto, avançaremos aos tipos de formação por Alternância, de 

acordo com Gimonet. 

 Lembramos que faremos um breve relato sobre o assunto, pois não temos por 

objetivo em nossa pesquisa esgotar o tema. 

 Entendemos por Alternância Justaposta ou falsa Alternância, momentos em que 

o sujeito em formação alterna entre escola e empresa. Citamos como exemplo, estágios 

remunerados em que jovens são inseridos nas empresas, onde são iniciados na área 

profissional em que, futuramente, pretendem atuar. 

 A Alternância aproximativa ocorre também, em momentos de formação na 

escola, aliados com outros, em locais de formação profissional.  

Neste caso, podemos citar, como exemplo, os estágios curriculares obrigatórios, 

nos cursos de formação docente, onde somos orientados a observar os professores em 

plena ‘ação’. E, ao concluirmos a carga horária obrigatória, elaboramos relatórios 

contando esta experiência sem, contudo, realizar atividade profissional.  

Vem daí o fato de, por varias vezes, durante estes momentos em que se presencia 

como se dá a prática, escutar-se de alguns profissionais que devemos esquecer dos 
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ensinamentos acadêmicos pois, naquele espaço, eles se tornam inúteis, pois, ‘a prática 

se difere da teoria’. 

 Por fim, temos a Alternância Real ou Integrativa. Nesta os tempos de formação 

prática e teórica estão interligados, assim como o formando é conduzido à reflexão 

constante e seu projeto profissional é privilegiado. 

 Devemos, contudo, considerar todos os aspectos acima citados para não nos 

levarmos por simplismos ou reducionismos ao tratarmos o tema e assim, considerarmos 

como Alternância todos os processos em que o sujeito alie momentos de aulas teóricas 

com outros de práticas profissionalizantes. 

 Nosso trabalho de pesquisa não tem por objetivo diminuir os esforços realizados 

por pessoas sérias, cuja finalidade é produzir, mesmo que por caminhos diferentes, os 

resultados da Alternância Integrativa. Apresentamos apenas, visões diferenciadas do 

mesmo objeto ou propostas diferentes, cuja finalidade é a formação dos sujeitos. 

 Esclarecido este fato, no que tange a um tema caro a Gimonet, evidencia-se que 

o processo de formação integrativa, busca trabalhar todas as dimensões das relações 

humanas, tendo em vista que, não basta apenas colocar os educandos em uma sala de 

aula e enchê-los de conteúdos, sem, contudo, mostrar-lhes na prática, a finalidade dos 

mesmos, como também, de nada serve conduzi-los ao meio profissional, se não houver 

objetivos a serem alcançados. 

 Busca-se a integração com todos os campos ou vivências do (a) jovem alternante. 

Gimonet (2007), afirma que: 

 

 ‘educar e formar significa o desenvolvimento global da pessoa, em todas as suas dimensões (...) aquilo 

que pode ser chamado também, de formação integral’ (Pg.122). 

 

 Neste processo, procura-se estabelecer elos que liguem cada momento do (a) 

alternante, como momento de aprendizagem. Então, não existem momentos distintos ou 

estanques. Todos estão de alguma forma ligados. Seja na escola, no meio vivencial ou 

profissional. Todos estão integrados. Articular é a palavra de ordem neste processo de 

formação. 
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 Aqui se insere o Caderno da Realidade9. Elemento fundamental o (a) jovem em 

formação, por fazer parte de cada momento de sua vida e assim, conter suas atividades 

cotidianas e reflexões durante seu processo de formação. 

 Este caderno vem sofrendo algumas modificações no decorrer do processo de 

implantação e adaptação da Alternância à realidade local dos sujeitos. Logo de início, 

seu objetivo era reunir o máximo de informações possíveis sobre a comunidade em que 

o (a) jovem estava inserido e possuía abordagens distintas de acordo com o gênero. 

 Em seguida, passou a contar com todas as observações, análises e reflexões 

construídas ao longo de sua formação. Após breve período, parou de abordar temáticas 

diferenciadas para rapazes e moças em alguns países. Atualmente aborda os mesmos 

temas independente de gênero. 

Temas relacionados à vida profissional, familiar, social e pessoal, orientarão os 

ciclos de estudos, levando em conta a singularidade dos sujeitos. 

 Por meio desta atividade é que se dará a construção do Plano de Estudos, cuja 

finalidade é: 

 ‘fazer emergir o conjunto de pontos a serem estudados sobre o tema proposto’. E sua elaboração: 

‘ ...reside, por excelência, numa atividade oral do grupo...’. Ou seja: 

 ‘... é provocar o intercâmbio no meio do grupo, deixar que as práticas sejam expressas, as experiências, 

os conhecimentos, as interrogações dos(as) alternantes a respeito do tema (...) é ainda leva-los a 

avaliarem, a darem seu ponto de vista como atores sócio profissionais’ (Gimonet,2007,p.35). 

 

 Nesta relação, o (a) alternante, além de ator sócio profissional é um (a) aprendiz. 

Diferente do (a) aprendiz tradicional que em tudo depende de um mestre a lhe orientar, 

enchendo-lhe de conhecimentos pré-concebidos. 

 Um (a) aprendiz cujos conhecimentos adquiridos de suas experiências 

socioculturais, são trabalhados ou, conforme Freire, ‘ressignificados’, ganham novo 

sentido e, aliados aos conhecimentos científicos historicamente produzidos, são capazes 

de proporcionar-lhes formação integral. 

 Conhecimentos distintos que trabalhados em conjunto, produzem sentido à 

formação por Alternância que, conforme afirma Gimonet (2007): 

                                                           
9-Caderno da Realidade ou Caderno da Vida. Logo na fundação das primeiras Maisons Familiales Rurales 

(Casas famílias Rurais), era chamado Caderno da Exploração Familiar, para meninos e Caderno da Casa 

para meninas, por conter todas as observações análises e reflexões. Construído ao longo da formação do(a) 

alternante. Gimonet, 2007.32. 
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‘...ora a aprendizagem só existe quando o aprendiz lhe confere um sentido’ (p.134). 

 Quanto à elaboração do Plano de Estudos, variados são os exemplos de sua 

aplicação prática, para além de um mero instrumento pedagógico. Rocha (2003), 

enfatiza que: 

‘ ele é um meio didático pedagógico que ajuda a aquisição de aprendizados ( sobretudo a se auto-

questionar), através da observação, discussão e reflexão com os diversos atores do meio sócio 

profissional’(Pg.63). 

 

 Trecho que reforça a afirmação quanto à formação integral destes sujeitos, 

distanciada daquela proposta pela escola de formação tradicional, tão cheia de conceitos 

mas tão distanciada da realidade dos sujeitos, e que também, limita seus educandos no 

que diz respeito à reflexão sobre a realidade que os cerca, assim como, sobre o processo 

de ensino no qual estão imersos ou se este processo é o mais coerente com sua realidade 

sociocultural e política. 

 Voltamos nossa reflexão às palavras de Gimonet (2007), no que tange a esta 

escola, capaz de levar a seu público alvo, formação de acordo com sua especificidade, 

ao afirmar tratar de: ‘uma escola diferenciada para um público diferenciado’(p.134). 

 Outra reflexão que aprofunda nossa visão sobre o Plano de Estudos das CEFFAS, 

nas palavras de Rocha (2003), afirma ser este, um processo de construção do saber e 

não só uma apropriação de um saber já existente, pois: 

 

‘o saber não se transmite, ele é construído de varias formas e acontece por etapas sucessivas, onde 

crianças e adolescentes aprendem a partir de objetos concretos, queimando e não pulando etapas’ 

(Pg.64). 

 

 Se não houver sentido ou se não estiver de acordo com a realidade de vida de 

cada sujeito, este processo se tornará apenas em perda de tempo, por parte dos 

monitores, assim como, por parte de cada ator sócio profissional. 

 Prosseguimos na apresentação dos fatos relacionados à elaboração do Plano de 

Estudos, assim como da Colocação em Comum, não deixando de lembrar que, 

‘Questionar!’ é o ponto crucial na busca por respostas concretas aos problemas do dia a 

dia. 

Distanciar-se do problema para então, conscientizar-se dele, favorece visualizá-

lo de maneira ampla. Assim como localizá-lo não somente no plano local ou regional, 

mas, no plano global. 
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 Colocar os problemas do Campo como algo passível de ocorrer em qualquer 

ponto do planeta é situá-lo no cotidiano de qualquer sujeito, no mais remoto ponto do 

globo e também no presente. A preocupação da Alternância é fazer com que cada jovem 

situe os problemas de sua comunidade em variados contextos e então, tenha habilidade 

de ampliar sua visão em relação aos fatos que sucedem no campo. 

 O Plano de Estudos obedece etapas que, segundo Rocha (2003), são: ‘hipótese, 

fato concreto, análise e comparação’. Seguindo esta sequência, o (a) jovem alternante é 

conduzido (a) a refletir sobre sua realidade. Não apenas a realidade local mas, o todo ao 

seu redor, assim como a possibilidade de transformá-la. 

 Diante desta possibilidade, o (a) jovem é levado (a) a questionar e buscar 

alternativas e respostas de maneira global. Desta forma, segundo esta autora, estes 

fatores: 

 

 ‘... ajudam o (a) jovem a ter um roteiro para pesquisar (...) a estruturar seus pensamentos (...) que 

progressivamente vai aprendendo com rigor científico’ (Rocha, 2003,p.63).   

 

 Partimos para a Colocação em Comum, momento de socialização das 

experiências e que compõe tudo o que será aprendido neste processo de formação 

integral do (a) jovem alternante, que, de acordo com esta mesma autora, trata-se de um 

momento de dimensão educativa, pois: 

 

 ‘... implica um ‘poder dizer-falar’. É um momento determinante, onde quem fala é o aluno, a escola: 

docentes e coordenador ficam calados e escutam o saber do aluno, é esse que expressa e coloca a si 

mesmo através da realidade’ (Rocha, 2003, p.67). 

 

 Trecho que nos leva a refletir no quanto a escola de formação tradicional 

dificilmente para e escuta o que seus discentes têm para dizer, como se estes nada 

tivessem a relatar sobre suas vidas, seu cotidiano e tudo mais que os cerca. Ou que suas 

vozes sejam tão sem sentido que ouvi-las ou não, pouca diferença fará. 

 A Colocação em Comum se mostra para além do simples ato de colocar os 

problemas do meio rural e refletir sobre eles. Ela aponta para novos rumos e outras 

atividades. Bem como gera aprendizagem coletiva, além de estimular novas 

aprendizagens. Gimonet (2007), afirma que: 
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 ‘...o valor pedagógico das experiências compartilhadas e confrontadas é bem mais fortes que aqueles 

das informações acumuladas em livros ou dadas pelo monitor durante ‘aulas’(Pg.45). 

 Durante este processo as experiências trazidas pelo grupo e trocadas nesta 

colocação, a todos enriquece por meio da socialização de suas vivências e produz 

aquisição de conhecimentos. 

 Temos ainda, as visitas dos monitores aos lares, a elaboração do Projeto 

Profissional do Alternante, que culminará com a apresentação do mesmo, no dia de 

formação no estágio final do Ensino Médio, além de outros instrumentos cuja finalidade 

é a formação integral. 

 Avançamos em nossa pesquisa, valendo-nos das palavras de Gimonet (2007), 

quando afirma que: 

 

 ‘ a ‘aula’ só constitui um dos tempos da formação alternada. Só é eficiente se for precedida por tempo e 

atividades que preparam os (as) jovens a recebê-las e for seguida por outras que garantem-lhe a 

concretização e assimilação’(Pg.53). 

 

 Desejamos por meio deste trabalho, lançar luz em direção a uma pedagogia viva, 

entretanto, o fato do tema abordado ser bem mais amplo do que possamos imaginar, 

muitas outras e mais profundas investigações serão necessárias, para que esta pedagogia 

torne-se conhecida do público em geral e mais especificamente, nos cursos de formação 

de professores. 

 A seguir, abordaremos a formação docente para o trabalho em uma unidade  

pública de ensino, onde se pratica a Pedagogia da Alternância, o percurso de formação 

destes professores/animadores e como se dão as relações entre monitores/monitores e 

monitores/alternantes. 
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CAPÍTULO 3: A ALTERNÂNCIA NA FORMAÇÃO DOCENTE.   

 

Por Dentro da Escola... 

 O Centro Familiar de Formação por Alternância – Colégio Estadual Agrícola Rei 

Alberto I (CEFFA CEA Rei Alberto I), é uma unidade pública de ensino, onde se aplica 

a Pedagogia da Alternância. Está localizado na zona rural de Nova Friburgo, Estado do 

Rio de Janeiro. 

 Foi fundado em 12 de março de 1994, inicialmente com 34 alunos e na época, 

denominado Fazenda Escola Rei Alberto I, em homenagem ao Monarca Belga, Alberto I, 

primeiro Chefe de Estado a visitar o Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte), 

em 1920. 

 Em 1998, tem início a primeira turma de Ensino Médio, assim como, o curso 

Técnico em Agropecuária que logo se destaca no Estado do Rio de Janeiro, como a 

única unidade pública de ensino a formar este tipo de profissional nesta área, com esta 

Pedagogia, cujo objetivo, é a agricultura familiar. 

 A escola está localizada no Terceiro Distrito de Nova Friburgo, região composta 

pelas comunidades de São Lourenço, Três Picos, Santa Cruz, Jaborandi, Patrocínio, 

Salinas, Barracão do Mendes, Fazenda Rio Grande, Florândia da Serra, Alto de Vieiras, 

Conquista, Prainha, Três Cachoeiras e Campo do Coelho, esta última como sede do 

Distrito. 

 Localidades essas que, junto com Sumidouro e Teresópolis, formam a região 

responsável pelo abastecimento de hortaliças do Estado do Rio de Janeiro. 

 A escola foi criada como escola comunitária pelo Instituto Bélgica – Nova 

Friburgo (IBELGA10), Organização Não Governamental (ONG), criada pelo Governo 

Belga, cujo objetivo é a promoção da melhor qualidade de vida dos cidadãos do Campo, 

cuja chegada ao Brasil ocorre, e que assume a responsabilidade total da unidade de 

ensino, como também da formação docente por meio de um curso gratuito, em 1994. 

A partir de 2002, por convênio celebrado entre o Instituto e o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, sua administração se torna pública e estadual. 

A proposta pedagógica em Alternância nessa escola é mantida e, em conjunto 

com o Curso Técnico em Agropecuária, algum tempo depois, tem início o Curso 

Técnico em Administração. 

                                                           
10-IBELGA: Instituto Bélgica. 
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 O colégio está situado em uma propriedade de 275.000 m², e tem como clientela 

principal adolescentes do campo, na maioria, advindos das 12 comunidades rurais que 

procuram a escola, objetivando a conclusão de todo o ciclo básico de ensino público e a 

formação profissional. 

 Esta foi a primeira experiência em Alternância do Estado do Rio de Janeiro, 

entretanto, não se estabeleceu com a formação de Associação de Pais e Agricultores, 

como ocorre com escolas do gênero, tanto no Brasil quanto no exterior.  

O IBELGA (Instituto Bélgica), trouxe aporte econômico para a aquisição do 

terreno, constituição da equipe de professores e a formação destes junto ao MEPES11, 

responsável pelas EFAS12 naquele Estado. 

 Foi estabelecido convênio com a Secretária Municipal de Educação e com a 

Secretaria Estadual de Educação para o fornecimento de merenda e manutenção das 

equipes, para a condução da aprendizagem no CEFFA que, até 1998, funcionou apenas 

como unidade de Ensino Fundamental. Dai teve início a primeira turma de Ensino 

Médio em Técnico em Agropecuária e em 2010, a primeira turma em Técnico em 

Administração. 

 Atualmente a escola se divide em uma Unidade Pública Municipal, com 220 

alunos do Segundo Segmento do Ensino Fundamental, gerido pela Secretaria Municipal 

de Educação de Nova Friburgo (SME-NF), e outra Pública Estadual, gerida pela 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), com 132 

alunos do Ensino Médio integrado aos cursos de Técnicos em Agropecuária e 

Administração, sendo a primeira experiência pública brasileira em Alternância. 

 A Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), 

provem os recursos financeiros referentes à alimentação e manutenção (projetos e 

custeios da unidade), cabe à comunidade gerir os recursos em co-gestão com a direção 

do CEFFA, por meio da Associação CEFFA Rei Alberto I, constituída de pais, alunos e 

professores. Ao IBELGA (Instituto Bélgica), cabe a formação continuada dos 

professores em Alternância. 

 O transporte dos alunos (ônibus, vans e kombis), é mantido por órgãos públicos 

(Prefeitura e Governo Estadual), com recursos Federais. 

                                                           
11-MEPES: Movimento Educacional e Promocional do Espírito Santo. 

12-EFAS: Escolas Famílias Agrícolas. 
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 No CEFFA Rei Alberto I, o ano letivo está dividido em 20 sessões quinzenais na 

escola e junto à família. Seus professores são servidores estatutários do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Despesas como salários e encargos sociais, merenda, manutenção e recursos para 

projetos advém deste ente federado, o que garante às famílias educação pública voltada 

à realidade local. 

 Desde 2013, a escola foi incluída no Programa Dupla Escola da SEEDUC/RJ, 

ampliando a carga horária dos professores com duas matrículas ou contrato de trabalho 

na unidade. 

 A equipe administrativa está completa assim como seu quadro docente. Este, 

formado por profissionais com nível superior ou cursando pós–graduação 

(Mestrado/Doutorado).    

 O intuito deste trabalho é conhecer um pouco mais a fundo, o método 

pedagógico de formação por Alternância, sua aplicação pelos docentes/monitores e 

também como se dá a formação docente para o desempenho de suas funções na unidade 

de ensino, a fim de proporcionar aos sujeitos do campo, formação integral. 

Para chegar até nosso objeto de pesquisa, fomos ‘apresentados’ a Alternância, em uma 

aula de Sociologia da Educação, na qual o tema eram as propostas pedagógicas 

diferenciadas, que se colocam de acordo com as necessidades de determinados grupos 

sociais que, por variados motivos, não se enquadram no modelo pedagógico tradicional. 

Com a ajuda a web, encontramos material relacionado, de instituições cujo trabalho 

pedagógico se dá por meio da Alternância, no Brasil e no exterior. 

 Após enviar alguns e-mails, fomos convidados a conhecer a instituição e sua 

proposta pedagógica. E, de acordo com nosso envolvimento com o tema e com a equipe 

da instituição, fomos instigados a investigar mais e mais até que chegamos aos 

resultados desta pesquisa. 

 

PESQUISA DE CAMPO, COLETA, ANÁLISE E SÍNTESE DE DADOS. 

 

 Durante esta pesquisa, admitimos nosso profundo envolvimento no projeto 

pedagógico dos CEFFAS de modo que difícil foi separar o pesquisador do 

aluno/formando/futuro profissional da área educacional. 
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 A cada entrada no campo de pesquisa, maior era nossa expectativa por conhecer, 

nos integrar e explorar, cada tema que envolve o trabalho realizado no CEFFA Rei 

Alberto I. 

 Tínhamos por principal objetivo, não apenas questionar, como também, analisar 

e apresentar os dados apurados, com o olhar de quem se encontra de fora, com o 

propósito de refletir e expor não só os pontos positivos encontrados, assim como as 

adversidades e os contrastes entre o que é dito e o que é praticado na unidade de ensino. 

 O trabalho de pesquisa consistiu em compreender como ocorre a formação 

docente para o trabalho em um espaço público de formação por Alternância, cujas 

etapas de experiência no local, ocorreram em quatro entradas no campo de pesquisa, nas 

quais, tivemos a oportunidade de entrevistar/conversar, com 13 docentes/monitores, que 

fizeram relatos sobre sua formação inicial; a maneira pela qual conheceram a Pedagogia 

da Alternância; de que forma ocorreu sua chegada à unidade de ensino, assim como se 

deu a formação para o trabalho em Alternância e para o desenvolvimento de suas 

atividades na unidade. 

 Como meio de preservar suas identidades, os identificaremos como: monitores I, 

II, III, e assim, sucessivamente. 

 Destacamos que dois destes entrevistados, além da resposta acerca de sua 

formação por e para a Alternância, responderam às questões específicas, nas posições de 

diretor geral da unidade e responsável pelo IBELGA (instituição responsável pela 

formação docente) respectivamente. 

 Do número de entrevistados, sete passaram pelo curso de formação total ou 

parcialmente e seis não passaram pelo curso. 

 O curso em questão era ministrado pelo IBELGA (Instituto Bélgica), 

Organização Não Governamental (ONG), voltada à promoção da melhor qualidade de 

vida, por meio de um processo de formação integral e contínua, aos sujeitos do Campo. 

 O citado curso era composto por módulos (de 10 a 12), aplicado por um Agente 

Multiplicador, previamente formado pela ONG, conciliando as semanas alternadas dos 

monitores na unidade de ensino ou durante os finais de semana. 

 O curso foi ofertado pela ONG, de maneira contínua, desde a inauguração da 

unidade (1994), até o ano de 2009. Desde então, sua aplicação tornou-se descontínua. 

 Não obtivemos de maneira segura, o ano em que o curso foi encerrado. A dúvida 

entre os monitores é que tenha sido entre 2011 e 2013. 
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 Durante nossas entradas no campo de pesquisa, procuramos o máximo de 

informações acerca deste curso, sua descontinuidade e se, num futuro próximo, existe a 

possibilidade de sua retomada. 

 Em acordo com meu orientador, elaboramos quatro questões, com as quais 

pudéssemos dialogar com o maior número possível de monitores, e desta forma, 

obtivéssemos o máximo de informações possíveis sobre o tipo de relações que se dão 

naquele espaço, as possibilidades de desenvolvimento de projetos, a visão dos 

monitores sobre o método pedagógico ali aplicado e a formação para as atividades em 

Alternância. 

 As questões foram: (I) Existe alguma formação prévia que prepare o docente 

para o trabalho em Alternância; (II) O que o(a) influenciou a trabalhar com este método 

pedagógico; (III) Como tem sido esta experiência em sua prática cotidiana (IV) Quais as 

potencialidades e os desafios da Alternância diante da realidade educacional brasileira. 

SÍNTESE DAS QUESTÕES... 

 Logo que chegamos à unidade de ensino, nos apresentamos ao diretor que, em 

seguida, nos conduz à sala dos professores e os informa sobre o motivo de nossa 

presença.   

Percebemos um pouco de insegurança e desconfiança por parte de alguns 

professores, pelo fato de não terem tido a oportunidade de contato anterior (Um dos 

temas de pesquisa em uma das Disciplinas que fiz em P.P.P. ‘Pesquisa e Prática 

Pedagógica’, estava relacionado à Alternância e a aceitação ou não das famílias 

daqueles alunos da prática dos conhecimentos tradicionais em contato com os 

conhecimentos científicos aprendidos na escola).  

Outros professores, no entanto, devido a este contato anterior, não tiveram 

problemas em expor suas considerações sobre o tema. 

 No que diz respeito à questão de número (I), todos os entrevistados foram 

unânimes ao relatar sobre o extinto curso de formação, os altos e baixos, devido ao 

pouco interesse da ONG, antiga mantenedora da unidade de ensino, em mantê-lo de 

forma contínua. 

 Nossa observação é que, apesar de alguns destes docentes não haverem tido 

oportunidade de realizar o curso, eles são conscientes de sua importância para o 

processo de formação, tanto do docente, quanto do alternante, assim como lamentam o 

que podemos chamar de pouco empenho por parte da ONG, em reativá-lo, seja por 

questões econômicas ou pouco interesse dos atuais gestores da mesma. 
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  De acordo com a fala destes docentes, em várias reuniões realizadas pela ONG, 

na unidade de ensino, durante o tempo em que o curso de formação foi realizado de 

maneira descontínua e após seu encerramento, seu representante legal afirma que ‘em 

breve’ o citado curso será retomado, porém, sem especificar uma data. 

 Quanto à questão (II), no que se refere ao conhecimento prévio em relação à 

Alternância e sua metodologia, sete professores chegaram à unidade de ensino sem ter 

ideia do que se tratava. 

 Estes docentes relatam que apenas foram previamente informados que 

trabalhariam em uma unidade de ensino no interior do Município, mais especificamente, 

na região rural. 

 Sua chegada ocorreu por meio de Seleção Interna, realizada pela SEEDUC-RJ, 

Concurso Público ou Realocação. Nesse sentido, afirmam que conheceram a proposta 

pedagógica apenas no cotidiano de seu trabalho docente. 

 Os demais docentes com os quais dialoguei, optaram pela unidade de ensino, por 

se identificar com sua proposta pedagógica, por contato anterior com projetos 

semelhantes ou por aplicarem, de alguma forma, metodologias diferenciadas em 

trabalhos anteriores no magistério. 

 Em relação à descontinuidade do curso de formação, especialmente para aqueles 

docentes que chegam à unidade, aprovados por meio dos processos seletivos acima 

citados, seus relatos dizem respeito que, através do contato com a metodologia utilizada 

pela Alternância, se dão conta de que seus conhecimentos para tal metodologia são 

mínimos. 

              {‘...O problema da Alternância é fazer a Alternância acontecer...’(Monitor XI, 09/10/15)}.      

 Sobre a questão de número (III), no que diz respeito à experiência adquirida 

durante o curso de formação em sua prática diária, excetuando-se os docentes que não 

passaram pelo curso, foram unânimes e categóricas as respostas daqueles que o fizeram, 

ao afirmarem que, para além de qualquer curso, a verdadeira formação para trabalhar 

em Alternância, ocorre no cotidiano. Não apenas em sala de aula, mas na troca de 

experiências com os demais monitores e alternantes. Ou seja, o curso ofertado não seria 

a base principal para se trabalhar com metodologia diferenciada e complexa como esta. 

 Não queremos com estas afirmações, concluir que fazer ou não o curso de 

formação possuiria peso semelhante ao trabalho docente, ao contrário, consideramos ser, 

de suma importância, que tanto docentes habilitados quanto aqueles que iniciam carreira 
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docente em projetos pedagógicos independentemente do público alvo, deva buscar 

oportunidades de aperfeiçoar, sua formação para melhor desempenho de suas atividades. 

 Outros fatores ressaltados no meio do grupo entrevistado, para o ganho de 

experiência, nos quais baseiam parte importante de sua formação, são as visitas aos 

lares dos alternantes, as reuniões pedagógicas, o bate papo no horário de almoço, assim 

como, as conversas na hora do cafezinho ou quando se esbarram, quando se encerram os 

tempos de aula. Momentos estes, que servem para a troca de experiências de suas 

vivências em Alternância. 

‘... todo o meu conhecimento atual é em função do que aprendi em Alternância. É fruto do que tenho 

vivido nas mais diversas áreas, como experiência profissional ...’(Monitor XIII, 09/10/15). 

 Até este ponto, as questões levantadas foram analisadas e respondidas em uma 

sequência na qual fica claro que aqueles que tiveram oportunidade de participar do 

curso de formação docente ofertado pela ONG, expuseram o quanto o mesmo 

acrescentou em sua prática, enquanto aqueles que não tiveram a mesma oportunidade 

lamentam o fato. 

 Estes porém, afirmaram que, aprenderam a lidar com o projeto pedagógico 

diferenciado da Alternância, por outros meios, como: Através da interação com docentes 

mais antigos; nos Conselhos de Classe; nas Reuniões Pedagógicas, além é claro, do 

trato com os demais em seu cotidiano, pois, segundo estes docentes, existe um 

encadeamento entre as disciplinas, ou seja, uma depende totalmente da outra para poder 

lograr êxito, portanto, se os docentes/monitores evitarem o contato entre si e, com isso, 

a troca de experiências, a tão almejada formação integral fica comprometida. 

 Em relação à questão de número (IV), no que diz respeito aos Desafios e 

Possibilidades da Alternância, as respostas foram distintas. Pude observar diversas 

óticas de um mesmo objeto que, no entanto, aponta para a mesma finalidade, ou a 

formação integral do Sujeito do Campo. 

 Embora quando perguntados acerca dos desafios da Alternância, em relação ao 

futuro do jovem do campo, as respostas tenham sido variadas. O foco foi, desde a 

prevenção do uso indiscriminado de agrotóxicos, passou pela produção agrícola familiar, 

chegando à formação integral dos jovens. Sendo esta última a mais citada por nossos 

entrevistados. 

 Observamos a existência de preocupação com os temas ligados ao cotidiano do 

Sujeito do Campo e isto se reflete nas ações, mesmo de alcance limitado, dos docentes 

para com a comunidade. 
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...’é tentar ser o ‘certo’ enquanto a mídia em geral, transmite valores que se opõe à realidade. Não somos 

valorizados como agentes de mudanças(Monitor IX, 24/09/15). 

 No que diz respeito às possibilidades do projeto diferenciado, proposto pela 

Alternância, em relação ao Sistema Público de Formação Tradicional, as respostas 

apontaram para o desafio do Sistema Público de Educação, como um todo, frente ao 

avanço tecnológico, que não tem sido acompanhado de forma objetiva pelo sistema de 

ensino. 

Na Alternância, este fator coloca o monitor como um sujeito atrasado em relação 

à realidade atual, impossibilitando um maior avanço do projeto frente às novas 

tecnologias. 

 Fator que serve também para apontar o monitor como o responsável por 

apresentar o cidadão do Campo, como sujeito de seu tempo e autor de sua história de 

vida, não o diminuir ou o culpabilizar por condições adversas, em que se encontram 

muitos destes sujeitos que vivem distantes dos centros urbanos, ou um mero espectador, 

dependente dos ‘favores’ do Estado Brasileiro. 

 Como protagonista de sua história de vida, o sujeito do Campo é capaz de 

mostrar à sociedade, que não se trata de local ou regional. Que a vida, independente do 

local onde se vive, é única e toda cultura é valiosa. 

 Ao erguer a voz e exigir educação diferenciada, por sua singularidade, aponta à 

uma direção que, mesmo não sendo nova, abre possibilidades de transpor o que está 

posto como algo ‘normal’ e, por isso, impossível de ser transformado.   

 Nosso próximo passo é a entrevista realizada com o responsável pela ONG 

(IBELGA), na unidade de ensino, assim como, com o diretor geral da unidade e suas 

visões distintas sobre a relação entre a ONG, SEEDUC e a escola, no que diz respeito 

não apenas aos projetos que envolvem a ONG e a escola, como também, o 

encerramento ou possível retorno do curso de formação e suas consequências no 

cotidiano dos monitores. 

O IBELGA E O CURSO DE FORMAÇÃO... 

 Em uma de nossas visitas de campo, tivemos a oportunidade de falar com um 

dos responsáveis pelo IBELGA junto à unidade de ensino, cuja sala localiza-se no 

prédio destinado ao Ensino Médio. Levamos as seguintes questões: (I) Qual a atual 

relação da ONG com a escola? ; (II) De que forma os monitores são formados 

atualmente, já que não contam com o curso anteriormente ofertado pela ONG? E (III) 
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Qual a visão da ONG, em relação a Alternância como proposta pedagógica ou mais 

especificamente, em relação ao CEFFA Rei Alberto I? 

 Em relação às questões acima lançadas, as respostas foram: No que diz respeito 

à formação continuada, o IBELGA se mantém  responsável, apesar de sua 

descontinuidade, no entanto, a ONG propõe uma agenda de reuniões, tanto com as 

direções das unidades Municipal e Estadual, como também, com suas respectivas 

coordenações pedagógicas, cuja proposta é a elaboração e o planejamento do curso de 

formação docente que, em um primeiro momento, ocorreria em, 06/11/2015, pelo 

entendimento do Instituto, acerca da necessidade da formação dos monitores para o 

trabalho diferenciado em Alternância. 

 Quanto à segunda questão, fomos informados que, infelizmente há cinco anos 

não ocorre o curso de formação docente, porém, neste período, a formação esteve a 

cargo das unidades de ensino, cujo coordenador era instituído pelo IBELGA.  

A coordenadora atual se licenciou por motivo de doença e após se reestabelecer 

fisicamente, engravidou e os exames detectaram sua situação como de alto risco, por 

isso, esta funcionária teve que se licenciar novamente, não havendo quem a substitua. 

 No que diz respeito à terceira questão, a ONG pretende manter a proposta 

pedagógica, junto às unidades de ensino e levá-la para futuras parcerias com o Poder 

Público, através das Secretarias Municipal e Estadual de Educação ( SEEDUC-RJ e 

SME-NF), atuais mantenedoras do projeto. À ONG, caberá manter o curso de formação 

docente, como era feito anteriormente. 

 Há uma crítica da ONG, em relação ao Poder Público que, segundo a entidade, 

possui melhores condições financeiras para a manutenção do espaço, assim como no 

auxílio ao curso de formação, no entanto, estes entes federados mal cumprem seus 

papeis, então, cabe à ONG reunir esforços para a reativação do curso, pois segundo 

nosso entrevistado: ‘Esta é a realidade atual do sistema público de ensino nacional.’ 

 Devemos considerar o que não está dito diretamente mas se encontra nas 

entrelinhas. Durante a conversa com o funcionário, o que não ficou claro foi o prazo 

para a retomada do curso que, segundo o mesmo, deveria receber mais recursos dos 

entes públicos e não contar apenas com a ONG que, segundo ele, está disposta a 

retomá-lo, porém a mesma, não vê comprometimento por parte das Secretarias Estadual 

e Municipal de Educação no sentido de auxiliar a reverter a situação. 

Minha dedução é que naquele momento em que não se avistava uma crise 

econômica tão acentuada como a atual (as entrevistas foram realizadas no segundo 
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semestre do ano de 2015), já se falava em dificuldades financeiras por parte da ONG, no 

que diz respeito à retomar o curso, devido à falta de recursos econômicos e, 

consequentemente, de pessoal. 

 É de se supor que neste momento, se as secretarias Municipal e Estadual de 

Educação tiverem interesses reais em que o projeto pedagógico diferenciado da unidade 

de ensino prossiga, terão que reunir esforços, no que diz respeito a investir os recursos 

necessários à formação docente, além do já empregado, enquanto a ONG seria 

responsável apenas pelo envio de pessoal treinado por ministrá-lo.   

No que diz respeito ao curso, encontramos na Revista de Formação por 

Alternância, os seguintes dados, no que tange à formação daqueles que optarem por 

trabalhar em uma unidade dos CEFFAS: 

‘O Plano de Formação Pedagógica Inicial de Monitores, conta com uma carga horária de 300 horas 

presenciais desenvolvidas no Centro de Formação e 300 horas realizadas no meio sócio profissional, 

perfazendo 600 horas, divididas em três etapas: 

1º ano: São realizados cinco módulos, em três encontros (ou sessões), onde são abordados os temas: O 

monitor e a Associação; O monitor e o processo de ensino/aprendizagem; Os instrumentos da P.A.; O 

Plano de Formação e o projeto profissional de vida do jovem. 

2º ano: São realizados mais cinco módulos, também com três encontros, com os seguintes temas: O 

monitor e o aluno; As relações humanas; As parcerias na formação; O desenvolvimento local sustentável 

e As correntes pedagógicas. 

3º ano: Haverá módulo nacional onde os participantes irão apresentar e defender seu Projeto Pessoal de 

Pesquisa e Experimentação Nacional (PPPEP), sendo este, avaliado por uma banca. Organizado pela 

Equipe Pedagógica Nacional, este módulo tem como finalidade, a certificação do monitor '(2007. 29,30). 

 

... ‘esta escola faz parte da minha vida. Hoje, não me vejo trabalhando em outro espaço que não seja 

este...’ (Monitor III. 27/08/15). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Não posso deixar de frisar que durante o período em que realizei as entrevistas, 

variadas foram as críticas/queixas, por parte dos monitores, em relação ao pouco ou 

quase nulo esforço da ONG, no que diz respeito à retomada e manutenção do curso de 

formação, assim como, em relação ao poder público (SEEDUC-RJ/SME-NF), quanto 

aos recursos econômicos alocados na unidade de ensino, pois, segundo os monitores, 

melhores aportes financeiros possibilitariam a execução de muitos projetos, assim como, 
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a criação de novos espaços para o desenvolvimento e avaliação das atividades dos 

alternantes. 

Devido à delimitação de nosso objeto de pesquisa, decidimos por não fazer  

contato com as secretarias Municipal e Estadual de Educação, para que expressassem 

suas opiniões acerca do tema abordado, bem como, sobre os relatos e criticas feitas 

pelos monitores. 

Nossa pesquisa aponta para a necessidade da retomada do diálogo entre escola, 

ONG, e secretarias Municipal e Estadual de Educação, para urgente retomada do curso 

de formação, bem como para que um projeto interessante como este, cuja finalidade 

além da valorização do sujeito do campo e de sua cultura, se propõe a condução dos 

sujeitos à formação integral, não se perca e a escola, como tantas outras localizadas no 

interior dos municípios, se torne mais uma a aplicar o método tradicional de ensino ou 

feche suas portas. 

Aponta também para o fato de que, se por meio do curso muito se alcançou, 

aplicando-se a metodologia da Pedagogia da Alternância, a interrupção do curso, não foi 

fator suficiente para que o projeto pedagógico fosse interrompido pois, se há formação 

teórica, é possível de se obter resultado equivalente na troca de experiências cotidianas 

em sala de aula, nas reuniões pedagógicas, nas visitas aos lares dos alternantes, no 

momento do cafezinho e em cada oportunidade em que ocorram interações nos espaços 

comuns aos monitores, assim como durante a correção dos Cadernos da Realidade, das 

provas e quando se tem a oportunidade de elaborar seus roteiros de trabalho. 

Momentos em que questões são levantadas, dúvidas são esclarecidas e cada 

experiência vivida na prática, aliada ao conteúdo teórico ganha novo sentido, 

proporcionando formação diferenciada e isto se reflete na formação integral dos (as) 

jovens alternantes. 

Em um Estado Democrático de Direito, o ideal de educação contempla a todos 

os cidadãos, independente de suas especificidades, sem a necessidade de disputas 

políticas, ideológicas ou econômicas. 

A disputa travada pelos defensores da Educação do Campo está para além do 

campo da educação, por estar diretamente relacionada à política econômica do Capital, 

reservada aos países periféricos, ou seja, a produção de bens primários ou Commodities. 

 Desta feita, além do conteúdo pedagógico relacionado ou não a seu contexto 

sócial, cultural e profissional, os sujeitos do Campo também precisam lutar pelo direito 
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de permanecer em seu território, luta esta entre os grandes latifúndios e o pequeno 

agricultor familiar. 

Neste campo geográfico/político e ideológico, a busca pelo reconhecimento, por 

parte dos gestores públicos, do ideal e do direito à educação contextualizada para os 

sujeitos do Campo, a Alternância se insere como alternativa ao projeto de 

desenvolvimento do Capital, como uma bandeira de resistência e visibilidade para as 

lutas travadas no Campo. 

Nossa esperança é que os sujeitos do Campo enxerguem, por meio da formação 

diferenciada, proporcionada pela Alternância, o alvorecer de dias melhores em que seu 

processo de produção social, cultural e profissional seja visto e respeitado como 

semelhante ao produzido nos centros urbanos. 

... 'As vezes, estamos com sede de trabalhar, objetivando o futuro dos sujeitos do campo, porém, forças 

contrárias, como o Governo do Estado (SEEDUC/RJ) e a ONG (IBELGA), nos puxam para baixo, 

produzindo desânimo em relação ao trabalho que fazemos’ (Monitor IV, 27/08/15). 

Encerramos nossa reflexão, fazendo uso das palavras de Oliveira (2011), quando 

afirma que: 

 ‘... Pelos exemplos que venho coletando, a Pedagogia da Alternância 

está entre as propostas mais adequadas de ensino presencial para as 

comunidades campesinas, já que nos períodos de formação na propriedade, os 

educandos ganham um efetivo acompanhamento pedagógico de seus monitores. 

Iniciativa fundamental especialmente para aquelas famílias que vivem em 

comunidades muito isoladas, já que ao invés de seus filhos, para garantirem o 

direito de estudar, se deslocarem diversas vezes no mês, passam a fazer isso 

apenas duas vezes, ganhando tempo e melhores condições de estudos. Tudo 

isso, vale ressaltar, sob uma base curricular que integra os saberes intelectuais, 

culturais e morais universalmente produzidos com as necessidades, as 

aspirações e as visões de mundo das famílias camponesas’(p.13). 
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