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Apresentação
Este produto educacional se relaciona à dissertação “Conjugando o Ensino Médio Integrado
com a Pedagogia da Alternância no Curso Médio Integrado em Agropecuária” do Campus
Abelardo Luz – IFCatarinense: uma proposta de
Formação Docente”. Se refere a um guia ao trabalho docente em EPT e Pedagogia da Alternância, podendo servir de suporte à formação continuada, ou mesmo ser utilizado como ferramenta
de estudo pelo docente. A partir do referencial
teórico e da análise da pesquisa feita com o corpo docente do curso, foi possível elencar temas
a serem abordados neste produto.
Neste contexto, o guia aborda questões relativas à Educação Profissional e Tecnológica,
sua história e bases conceituais. Depois trata da Educação no Campo, fazendo um breve
histórico e aborda as bases conceituais em Pedagogia da Alternância. Em seguida, refere-se
à interseção entre princípios em EPT e Pedagogia da Alternância, observando a formação
integral, o trabalho como princípio educativo
e o Ensino Médio integrado. O quarto bloco
aborda o curso de agropecuária em Abelardo
luz – um estudo de caso; apresenta um breve
4

história do campus Abelardo Luz; depois trata
do PPC do Ensino Médio Integrado, em seguida aborda a Pedagogia da Alternância no PPC
- Curso Integrado em Agropecuária; por fim,
a aplicação do PPC em Alternância no Curso
Integrado em Agropecuária, alguns aspectos da
prática de ensino em alternância.
O texto foi elaborado de forma resumida, apresentando como alguns pesquisadores abordam
o conceito, além de indicar onde encontrar
mais conteúdos sobre os temas expostos para
os docentes que tiverem interesse em conhecer mais sobre o assunto.
Nesse sentido, o guia se apresenta como fonte
de conhecimento aos docentes dos Institutos
Federais de Educação, pois oferece informações,
faz sugestão de textos, autores e vídeos, assim
como, há algumas perguntas elaboradas para
uma melhor reflexão sobre os temas abordados.
Pretende-se contribuir para a reflexão do docente em EPT e Pedagogia da Alternância, pois
se apoia na dedução de que, com maior percepção desses temas, o docente poderá entender
seu papel no processo de ensino e aprendizagem no contexto social da educação do campo
e sua importância social.
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Capítulo 1
Educação Profissional e
Tecnológica
A história da educação profissional e tecnológica no Brasil se relaciona diretamente à estrutura de
produção do país. Passando pelo período colonial,
predomínio do trabalho escravo. No início do Brasil
República predominou o trabalho assalariado, com
destaque para a produção agrícola e a monocultura
do café e açúcar. Nos anos trinta, há o crescimento da
produção industrial, advindo a necessidade de criar
núcleos de ensino que agregassem a formação profissional e tecnológica.
Motivados pela importância do tema para os docentes dos Institutos Federais, bem como pelas respostas de questionário de pesquisa de docentes do
Instituto Federal Catarinense, Campus Abelardo Luz,
julgamos importante abordar a Educação Profissional e Tecnológica, seu histórico e bases conceituais.
6

Assim esse tópico abordará:
• Educação Profissional e Tecnológica - EPT
• Apontamentos sobre a história da EPT no Brasil
• Trabalho como princípio educativo
• Formação humana integral

1.1 Educação Profissional e
Tecnológica – EPT
O artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi
alterado depois da aprovação do Decreto nº 5.154, de
23 julho de 2004. Nesse artigo a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) passou a abranger além do ensino técnico subsequente, o ensino médio integrado:

A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação
e às dimensões do trabalho, da ciência e
da tecnologia (BRASIL, 2004).

No parágrafo primeiro do referido artigo compreende-se que

os cursos poderão ser organizados
por eixos tecnológicos, possibilitando a
construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo
sistema e nível de ensino (BRASIL, 2004).

Já o segundo parágrafo do art. 39

a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: I – de
formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II – de educação profissional técnica de nível médio; III – de
educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (BRASIL, 2004)

Observe abaixo a visão de alguns pesquisadores
sobre EPT
• Bastos (1991, p.103): A educação profissional
e tecnológica tem como principal característica
uma renovação do processo de ensino-aprendizagem, apoiando pesquisas e trabalhos tecnológicos como uma realidade transformadora do indivíduo inserido na sociedade.

• Ramos (2007, p. 10-11): O ensino profissional e técnico é uma experiência na qual os
jovens, ao se relacionarem com a técnica e a
tecnologia – ciência materializada em força
produtiva – apreendem o significado formativo do trabalho, não no sentido moralizante
que sustentou as políticas educacionais no início no século XX, mas sob o princípio ontológico de que a plena formação humana só pode
ser alcançada à medida que o ser desenvolve
suas capacidades de decisão e ação sustentadas pela unidade entre trabalho intelectual e
manual.
• Saviani (2007, p. 161): [...] o ensino médio
envolverá, pois, o recurso às oficinas nas quais
os alunos manipulam os processos práticos
básicos da produção; mas não se trata de reproduzir na escola a especialização que ocorre
no processo produtivo. O horizonte que deve
nortear a organização do ensino médio é o de
propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na
produção, e não o mero adestramento em téc7

nicas produtivas. Não a formação de técnicos
especializados, mas de politécnicos.
Desse modo, entendemos a Educação Profissional e Tecnológica – EPT – como uma categoria
de ensino que busca agregar conhecimento profissional e científico na formação dos estudantes,
unindo conhecimento técnico, operacional e cultural no contexto social e econômico da sociedade e buscando formar um cidadão crítico.

1.2 Apontamentos sobre a história da
EPT no Brasil
O Brasil viveu um processo de desenvolvimento
industrial hipertardio (ALVES, 2000), sendo a primeira fase das indústrias de base no período de
1930 a 1945 no governo Vargas. Depois tivemos
o incremento das indústrias de transformação,
petroquímicas e de máquinas e equipamentos
nos governos JK e ditadura miliar. A história da
educação no Brasil seguiu essa trajetória, processo de educação tardia.
Nesse contexto, esclarecemos como se deu a
educação profissional do Brasil que vai do período colonial, em seguida Brasil império, depois
analisando as primeiras décadas do período republicano, revolução de 30, governos militares
e terminando nos governos da nova república,
quando se restabelece a democracia no país depois de 1988.
Segundo Vieira e Junior (2016), no Brasil colônia
a formação da força de trabalho se concentrava
nas casas sócias religiosas e filantrópicas. Nesse
período, o trabalho era visto como algo indigno.
O governo encaminhava crianças órfãs às Companhias de Aprendizes Artífices e às Companhias
de Aprendizes de Marinheiros, visando a formar
profissionais para atuar na marinha.
A vinda da coroa portuguesa para o Brasil, em
1808, significou uma transformação importante
nas relações de produção no país. O Brasil deixa
de ser colônia para ser sede do Reino Português.
Segundo Moura (2007), a história da educação
profissional e tecnológica se inicia ainda no século XIX, a partir da assinatura de um decreto em
1809, pelo Príncipe Regente, o futuro D. João
VI, que criou o Colégio das Fábricas, sendo con8

siderando o primeiro estabelecimento instalado
pelo poder público. Em 1816, foi criada a Escola
de Belas Artes para articular o ensino das ciências e do desenho para as atividades nas oficinas
mecânicas.
A educação profissional no Brasil Império tem
caráter assistencialista, mesmo nesse cenário
da vinda da família real portuguesa em 1808. A
economia transitou de uma realidade econômica
agrícola para um sistema colonial de trocas. Nas
palavras de Escott e Moraes (2012, p. 1494):

A partir daí, no decorrer do século
XIX, várias instituições, eminentemente
privadas, foram surgindo para atender às
crianças pobres e órfãs. Primeiras letras,
a iniciação aos ofícios como a tipografia, a carpintaria, a sapataria, a tornearia,
dentre outras. Brasil nasce revestida de
uma perspectiva assistencialista, objetivo de amparar os pobres e órfãos desprovidos de condições sociais e econômicas
satisfatórias.

Segundo Manfredi (2002), entre 1840 a 1856 dez
governos provinciais criaram casas de educandos
artífices, adotando modelo de aprendizagem vigente no âmbito militar, padrões de hierarquia e
disciplina. Anos mais tarde, entre 1858 e 1886,
entidades da sociedade civil criam os liceus de artes e ofícios em algumas capitais do Brasil.
Nesse período, ocorre à abolição do trabalho escravo em 1888, época em que a economia no Brasil era agrário-exportadora, economia sustentada
na produção de café e açúcar para exportação.
Segundo Junior e Vieira (2016), o Brasil contava
com 636 fábricas instaladas com um total de aproximadamente 54 mil trabalhadores e uma população estimada em 14 milhões de habitantes.
No ano seguinte à abolição da escravatura, ocorreu a proclamação da república em 1889. Afirma
Manfredi (2002): “Os liceus foram mantidos e,
em alguns estados, ampliados, servindo de base
para a construção de uma rede nacional de escolas profissionalizantes” (p. 78). Destacamos que
o primeiro curso técnico no Brasil foi criado pelo
Decreto nº 787, de 11 de setembro de 1906, gestão do governador do Rio de Janeiro Nilo Peçanha. Foram criadas quatro escolas profissionais,

nas cidades de Campos, Petrópolis, Niterói e
Paraíba do Sul. As três primeiras destinavam-se
ao ensino de ofícios e a última à aprendizagem
agrícola.
Nilo Peçanha, já como Presidente da República,
por meio do Decreto 7566, de 23 de setembro de

1909, instaurou uma rede de 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, marco inicial da Rede Federal.
Escolas foram distribuídas por todo território nacional e eram subordinadas ao Ministério dos Negócios e Agricultura, Indústria e Comércio. Essas
escolas eram voltadas à inclusão social de jovens
carentes, oferecendo ensino profissional primário

Quadro 1 - Inauguração das Escolas de Aprendizes e Artífices
INSTITUIÇÃO

DATA DE INAUGURAÇÃO

Escola de Aprendizes Artífice de Mato Grosso

01/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Piauí

01/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Goiás

01/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Rio Grande do Norte

03/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice da Paraíba

06/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Maranhão

16/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Paraná

16/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Alagoas

21/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Campo RJ

23/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Pernambuco

16/02/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Espírito Santo

24/02/1910

Escola de Aprendizes Artífice de São Paulo

24/02/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Sergipe

01/05/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Ceará

24/05/1910

Escola de Aprendizes Artífice da Bahia

02/06/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Pará

01/01/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Santa Catarina

01/09/1910

Escola de Aprendizes Artífice de Minas Gerais

08/09/1910

Escola de Aprendizes Artífice do Amazonas

01/10/1910

Fonte: Revista Brasileira da Educação Tecnológica (2009, p. 19)
Jovens em oficina de marcenaria em Escola de
Aprendizes do Pará - ITEC / UFPA

Garotos em oficina de corte e costura em
Goiânia (1934) - Acervo FGV/CPDOC
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e gratuito, com o intuito de afastá-los da ociosidade e marginalidade e possibilitar o acesso ao mercado de trabalho.
Naquele período os cursos oferecidos eram
na área de eletricidade, tornearia, carpintaria
e aprendizes de artífices. Conforme Sales &
Oliveira (2011), essas escolas apresentaram
baixo desempenho ao longo de anos – não havia professores qualificados, mesmo assim as
escolas foram mantidas. Sendo o embrião da
futura rede de escolas técnicas do Brasil. As
palavras do autor:

a escassez de mestres de ofícios especializados e de professores qualificados
foram fatores decisivos, que influenciaram diretamente na baixa eficiência apresentada pela Rede de Escolas de Aprendizes Artífices (SALES & OLIVEIRA, 2011,
p. 171).

A década de trinta no Brasil representa uma
mudança profunda nas relações da produção.
O período de Getúlio Vargas marca o início da
industrialização com destaque para a siderurgia.
Em 1930, é criado o Ministério da Educação e
Saúde Pública. Criou-se a inspetoria do ensino
profissional técnico, que passou a supervisionar
as Escolas de Aprendizes e Artífices. Escolas que
antes eram supervisionadas pelo Ministério da
Agricultura.
A Constituição de 1937 abordou de forma pioneira o caráter do ensino profissional, técnico e in-
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dustrial, definindo-a como “escolas pré-vocacionais e profissionais, destinadas às classes menos
favorecidas, constituindo um dever do Estado.. ”
(BRASIL, 1937, s.p.). Em 13 de janeiro de 1937
foi assinada a Lei nº 378, transformando as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, ampliando a oferta de educação profissional
em vários ramos.
Na década de quarenta, tivemos os mais significativos avanços no ensino profissional e técnico
no país. A Reforma Capanema representou uma
mudança importante na educação. O Decreto
Lei nº 4.244 (BRASIL, 1942) remodelou o ensino no Brasil. Segundo Escott e Moraes (2012, p.
1495):

Nessa nova estruturação do ensino
foram criados os cursos médios de 2.º
ciclo, científico e clássico, com duração
de três anos, com o objetivo de preparar
os estudantes para o ingresso no ensino
superior. Assim, a educação profissionalizante, parte final do ensino secundário, era constituída pelos cursos normal,
industrial técnico, comercial técnico e
agrotécnico, com o mesmo nível e duração do colegial e que, no entanto, não
habilitavam para o ingresso no ensino
superior.

Outro decreto importante que fez parte da Reforma Capanema foi o Decreto Lei 4.048, de janeiro de 1942, que criou o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) em convênio

com o setor industrial, representado e dirigido
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O SENAI passou a oferecer cursos de curta duração com o objetivo de preparar aprendizes para
se inserir nas indústrias e qualificar trabalhadores (Müller, 2010).
Observamos que o Decreto-lei n.º 4.244/1942
vigorou até o final do governo Kubitschek, sendo publicada, a Lei nº 3293 de 29/10/1957 Poder Executivo Federal. Modificou o art.. 91 e
revoga os arts. 92 e 93 da Lei Orgânica do Ensino
Secundário.
A Lei nº. 3.552 de 16 de fevereiro de 1959 dispunha sobre a nova organização escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino
industrial do Ministério da Educação e Cultura.
As escolas técnicas federais passaram a ser configuradas como autarquias. O artigo quinto estabelecia que os cursos técnicos fossem compostos de quatro ou mais séries, para que assim
fosse assegurada ao estudante a formação técnica para imediatamente exercer as profissões
em que as aplicações tecnológicas exigissem
um profissional dessa graduação técnica.
Anos depois, após muitos debates no Congresso Nacional, foi promulgada em 1961 a Lei nº
4.024, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Houve a articulação do curso propedêutico com os profissionalizantes, estabeleceram-se dois tipos de ensino médio equivalentes.
A flexibilização da estrutura do ensino possibi-

litou o ingresso ao ensino superior, mesmo se o
aluno cursasse o técnico ou o propedêutico.
O governo militar de 1964 impôs uma mudança brusca na educação do Brasil por meio da
Lei nº. 5.692/71 (BRASIL, 1971), que alterou o
Ensino Médio, o qual passou a ser obrigatoriamente profissionalizante em todo território nacional. Nas palavras de Escott e Moraes (2012,
p. 1496):

Destaca-se como aspecto relevante, e, ao mesmo tempo, polêmico, o caráter de profissionalização obrigatória
do ensino de 2.º grau, imposto por um
governo autoritário com o discurso de
atendimento à crescente demanda das
classes populares por acesso a níveis
mais elevados de escolarização, acarretando, da mesma forma, uma forte pressão pelo aumento de vagas no ensino
superior. Associado a esses fatos, reside
o interesse do governo militar no desenvolvimento de uma nova fase de industrialização subalterna, conhecido historicamente como o milagre brasileiro.
Tal projeto demandava por mão de obra
qualificada com técnicos de nível médio,
para atender a tal crescimento, possibilitada pela formação técnica profissionalizante em nível de 2.º grau, que “garantiria” a inserção no “mercado de trabalho”,
devido ao crescente desenvolvimento
industrial, marcado pela intensificação
da internacionalização do capital.
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No entanto, essa intenção de tornar o ensino médio profissionalizante obrigatório para todos não
se concretizou, foi elaborada uma lei tornando
facultativa a obrigatoriedade da profissionalização para todo o ensino secundário, o que foi
reconhecido pela Lei n. º 7.044/1982 (BRASIL,
1982), que reafirmou “a organicidade do Ensino
Médio ao projeto dos já incluídos nos benefícios
da produção e do consumo de bens materiais e
culturais: entrar na Universidade” (KUENZER,
2007, p. 30).

08 de dezembro de 1994. Silva (2009, p. 7) nos
diz que:

Seguindo a proposta de reformulação do ensino
médio, foi publicado o Decreto nº. 87.310/82,
regulamentador da Lei nº 6.545/78 de criação
dos Centros Federais de Educação Tecnológica
CEFETs. Definiu mais claramente suas atribuições e características. “Atentemos que as escolas
técnicas e Agrotécnicas foram transformadas em
CEFET na década de 1990, originando em 1994 a
base do sistema nacional de educação tecnológica”. (SILVA, 2009, p.7).

Com a mudança de governo em 2003, depois de
muito debate entre entidades da sociedade civil
e da sociedade política, foi publicado o Decreto
nº. 5.154/04. No governo Lula foram estabelecidas as diretrizes curriculares dos cursos técnicos, os quais poderiam ser ofertados de maneira
concomitante, subsequente e de forma integrada,
o que constitui a fusão entre a educação profissional de nível médio e o ensino médio regular.
Nesse documento, reafirmou-se a importância de
a educação profissional, nos diferentes níveis, estar integrada à educação básica sem, no entanto,
substituí-la.

Logo em seguida, em 1996, foi sancionada a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96)
(LDB) e o Decreto Federal 2.208/97. Esses documentos instituíram as bases para a reforma do
ensino profissionalizante no Brasil. Estabeleceu
que a oferta de cursos técnicos seria desenvolvida enquanto curso próprio, separado do ensino
médio regular (BRASIL, 1996). Um ano depois, o
governo de Fernando Henrique Cardoso proibia a
construção de novas escolas federais pelo governo federal. Decisão baseada na Lei n. 8.948, de
12

A consequência direta dessa política se constata na realidade dos (CEFETs)
estimularem a separação da educação técnica do ensino médio e a orientação para
o ensino superior. Os CEFETs reforçam
e direcionam o acompanhamento do ensino médio com vistas à preparação dos
alunos para a inserção, com qualidade, no
ensino superior .

Anos depois, após muitos debates, resultou a
publicação da Lei 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, no âmbito do Ministério da Educação.
Criaram-se os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. Em seu Art. 2º, a referida lei reforça a razão de ser dos Institutos Federais, uma vez que deverão fornecer educação
superior, básica e profissional, pluricurriculares

e multicampi. Nos artigos 39 e 42 definiu que a
educação profissional e tecnológica “integra-se
aos diferentes níveis e modalidades de educação
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (BRASIL, 2008, s.p.).

çadas (nota de rodapé). Em cursos técnicos (50%
das vagas), quase a totalidade em forma integrada
com o ensino médio, licenciatura (20% das vagas)
e graduações tecnológicas. Segue o artigo que os
define1:

Art. 2º. Os Institutos Federais são
instituições de educação superior, básica
e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei (BRASIL,
2008, p.1)

Os institutos Federais apresentam um novo padrão de educação profissional e tecnológica. O
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
desenvolvido pelo Ministério da Educação estabelece a estrutura a partir da ordenação, já instalada, da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, representada pelos Centros Federais de Educação e Tecnológica (Cefet), Escolas
Técnicas Federais, além de várias unidades avan-

Quadro 02 – Linha do tempo – Rede Federal – Educação Profissional

1909

Escolas de
Aprendizes e
Artífices

1937

Liceus
Profissionais

1942

Escolas
Industriais e
Técnicas

1959

Escolas
Técnicas

1978

Centros
Federais de
Educação
Tecnológica –
CEFETS

2008

Institutos
Federais de
Educação

Fonte: Adaptação/Portal MEC – arquivos centenários históricos/2017
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No período do governo Michel Temer foi sancionado a lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017,
relacionada à reformulação do currículo da educação básica, tendo como eixo principal a mudança do currículo do Ensino Médio. Com objetivo
de dar flexibilidade à grade curricular: “o novo
modelo permitirá que o estudante escolha a área
de conhecimento para aprofundar seus estudos”
(MEC, 2017). Revogam-se as leis nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, 11.494, de 20 de junho
2007, que regulamenta o fundo de manutenção
e a lei 11.161, de 5 de agosto de 2005. Institui a
Política de Fomento à Implementação de Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral.
A nova Lei estabelece que uma parte do currículo
seja comum e obrigatória a todas as escolas, e a
outra parte terá flexibilidade. Haverá a redução
da formação básica dos estudantes que sairá de
2.400h para 1.800h, sendo 600 horas para os
itinerários formativos. As matérias de História,
Geografia, Filosofia e Sociologia terão os conteúdos aplicados na área de ciências humanas. O
mesmo ocorre com Biologia, Química e Física que
entram enquanto ciências da natureza. Os conteúdos científicos dessas áreas do conhecimento deixam de ser obrigatórios, reduzindo a carga
horária, tornando-se na prática matérias optativas, sendo definidas nos respectivos sistemas de
ensino. Ocorre simultaneamente a redução da
formação básica do estudante e a fragmentação
desta formação quando divide Educação Básica.
Divide a própria educação básica nos respectivos
itinerários formativos de formação geral e divide,
separa e fragmenta a educação básica e educação profissional, quando coloca o segundo como
itinerário.
Segundo Marise Ramos a lei nº 13.415 de 16
de fevereiro de 2017 pretende desmontar a concepção de Ensino Médio Integrado e a concepção de educação integrada. “O conhecimento da
educação profissional não se sustenta se não for
vinculado organicamente com os conceitos científicos que sustentam não só os respectivos eixos
tecnológicos e ou habilitações profissionais, produção social e material da vida como um todo.
Essa é concepção da integração, de concepção
epistemológica. Conhecimento de formação geral e conhecimento de formação específica” (Ramos, youtube.com/watch?v=E3yRjTiNfis, acesso
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26/07/2020). Nesse sentido, deve-se reforçar a
concepção de Ensino Médio Integrado, tendo em
vista a autonomia didático pedagógica da Rede
Federal.

Partindo do conhecimento que você
tem sobre a história da EPT e sua
vivência enquanto docente, como
você avalia o atual momento da
educação profissional no Brasil?

manente nas relações sociais de produção. Para
a autora:

o trabalho é a ação humana de interação com a realidade para a satisfação
de necessidades e produção de liberdade.
Nesse sentido, trabalho não é emprego,
não é ação econômica específica. Trabalho é produção, criação, realização humanas. Compreender o trabalho nessa
perspectiva é compreender a história da
humanidade, as suas lutas e conquistas
mediadas pelo conhecimento humano
(RAMOS, 2008, p.4).

A centralidade no trabalho na sua formulação
ontológica e histórica assume uma característica
preponderante na construção do conhecimento humano. Mesmo nas relações capitalistas de
produção o conhecimento científico é produzido
socialmente, sendo produto do trabalho humano,
entendimento de totalidade do conhecimento.
Segundo Ramos (2008, p.4) “compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura
significa compreender o trabalho como princípio
educativo”. Esse conceito não se relaciona com o
termo de realizar o trabalho prático na forma de
um manual de empresa. O trabalho como prin-

Gostou do texto? Quer mais
informação sobre a história da EPT no
Brasil? Sugerimos algumas fontes de
informação e pesquisa na página 34

1.3.1 Trabalho como
princípio educativo
Segundo o embasamento legal da educação profissional e tecnológica, assim como pesquisadores sobre o tema apresentam-se as seguintes referencias: trabalho como princípio educativo e
Formação humana Integrada.
Saviani (2007) afirma que o homem é o ser do
trabalho, constituído historicamente na relação
homem-natureza, e a categoria educação surge
como um processo ontológico-histórico que permite à consciência humana produzir seus meios
de vida e de adaptar a natureza às suas necessidades. Nesse sentido, todo o sistema de educação
é estruturado tendo o trabalho como princípio.
Isso ocorre em função do grande desenvolvimento das forças produtivas no sistema capitalista,
levando o Estado a garantir educação às crianças,
estimulando o estudo das ciências naturais e humanas. A socialização do trabalho como fonte de
valores para a preservação e reprodução da vida é
um princípio educativo.
Ramos (2008) reconhece a centralidade do trabalho na produção da vida humana. O trabalho
tem uma dimensão ontológica importante na reprodução da vida e cultura da sociedade, além
de conter uma dimensão histórica de tensão per15

cípio educativo mexe com a essência do desenvolvimento humano, como criador do desenvolvimento humano. Envolve o desenvolvimento
material e cultural em todos os sentidos do ser
humano, uma reflexão crítica da realidade construída socialmente.

1.3.2 Formação humana integral
A definição de educação integral se relaciona ao
processo de conhecimento humano envolvendo
o trabalho, a ciência e a cultura. Envolve a possibilidade do desenvolvimento de várias dimensões da pessoa humana. Não só a cognitiva, mas
também a corporal, o desenvolvimento da psique
humana, espiritual, envolvendo as linguagens artísticas, possibilitando o desenvolvimento da totalidade do ser humano. Não ficando restrito ao
campo do conhecimento cognitivo, avançando
em outras dimensões humanas. Segundo Ramos
e Ciavata (2011, p. 31)
A educação integral expressa uma
concepção de formação humana que preconiza a integração de todas as dimensões
da vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no processo formativo. Tal concepção pode orientar tanto a educação geral
quanto a profissional, independentemente da forma como são ofertadas. O horizonte da formação, nessa perspectiva, é
a formação politécnica e omnilateral dos
trabalhadores e teria como propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das relações sociais de produção e do
processo histórico e contraditório de desenvolvimento das forças produtivas.

O Ensino Médio Integrado (EMI), seguindo o entendimento de Ramos (2011): trata-se de integrar ao currículo as dimensões fundamentais da
vida, tendo claro o papel da escola na formação
científica do estudante, focando o trabalho como
centralidade. Consideramos que o trabalho não
se limita a uma lógica econômica, mas também
é uma formação humana, fazendo parte da integração geral do conhecimento no currículo, que
deve ser composto pela ciência, trabalho, cultura
e tecnologia.
As diversas modalidades de conhecimento em
uma totalidade, as áreas de ciências humanas,
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naturais e os saberes de matemática e artes,
como exemplo, devem ser integrados a partir
do processo de produção, tendo o trabalho
como eixo dinâmico. Essa integração deve fazer parte de um processo de discussão e debate
entre docentes, área pedagógica, discentes e
sociedade, podendo aliar processos variados
de ensino-aprendizagem ao modelo tradicional
de ensino. A integração das áreas de conhecimento, a partir de projetos ou outras experiências possibilitará que os saberes docentes sejam compartilhados.
Nesse caso, o professor de história compreenderá melhor os conceitos da geografia, o professor de português saberá alguns conteúdos
de matemática e artes. A integração se dará a
partir da compreensão do processo de produção e como cada área contribui com esse processo, respeitando-se a dimensão ambiental,
social e cultural da comunidade.
Ramos (2014) compreende que na fase do ensino médio, deve-se romper com a dualidade
entre a formação específica e geral, aspecto
comum na realidade educacional brasileira, e
se deslocar o enfoque do mercado de trabalho
para a formação humana integral. Defende que
o projeto a ser desenvolvido para o ensino médio tenha caráter unitário em seus princípios e
objetivos, contemplando as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas dos atores
envolvidos, adolescentes, jovens e adultos,
reconhecendo-os como sujeitos de direitos.
Nas palavras da autora o ensino médio deve ter
como direcionamento
[....] integração de conhecimentos gerais e específicos; construção do
conhecimento pela mediação do trabalho, da ciência e da cultura; utopia de
superar a dominação dos trabalhadores
e construir a emancipação – formação
de dirigentes. Sob esses princípios, é
importante compreender que o ensino médio é a etapa da educação básica
em que a relação entre ciência e práticas produtivas se evidencia; e é a etapa
biopsicológica e social de seus estudantes em que ocorre o planejamento
e a necessidade de inserção no mundo
do trabalho, no mundo adulto. Disto

decorre o compromisso com a necessidade dos jovens e adultos de terem a
formação profissional mediada pelo conhecimento (RAMOS, 2008, p. 15).

A autora compreende a necessidade do ensino
médio integrado pela necessidade da formação
dos jovens no mundo do trabalho, uma necessidade econômica, de uma forma crítica, reconhecendo o papel do sujeito em uma sociedade
capitalista. Ou seja, formar um profissional de
uma área com conhecimento do seu papel nas
relações sociais de produção. Apresenta, também, um novo formato de ensino médio tendo
o trabalho como tema a ser desenvolvido pelos
professores. Rejeita-se o formato tradicional
de cada conhecimento científico específico, a
partir de cada professor contratado a lecionar.
O formato de ensino deve envolver a pesquisa,
a elaboração de material próprio de cada projeto a ser desenvolvido com o estudante.

Na sua visão é possível refletir a
educação sem envolver o conceito
do trabalho no ensino médio?
Concorda com a concepção dos
autores sobre educação integral?

Deseja saber mais sobre bases conceituais da
EPT? Veja na página 44 algumas sugestões:

NOTA 1
Segundo dados do Ministério da Educação. “Em 2019, já são
mais de 661 unidades sendo estas vinculadas a 38 Institutos
Federais, 02 Centros Federais de Educação Tecnológica
(Cefet), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), a 22 escolas técnicas vinculadas às universidades
federais e ao Colégio Pedro II”. (http://portal.mec.gov.br/
rede-federal-inicial/instituicoes)
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Capítulo 2
A Educação do Campo
O desenvolvimento do sistema capitalista de produção provocou uma mudança significativa na estrutura agrária e agrícola em várias partes do mundo.
Houve um processo crescente de êxodo rural ocasionado por diversos fatores relacionados à consolidação do capitalismo. Nesse contexto, médios, pequenos agricultores e trabalhadores rurais lutavam
para melhorar as condições de trabalho no campo,
evitando o êxodo rural. O acesso à educação cumpria um papel de destaque nessa luta. Mas a educação oferecida aos camponeses era precária, faltavam
professores quando havia uma escola na região, ou,
então, os filhos desses agricultores deveriam se deslocar por vários quilômetros para estudar na cidade.
Inspirados nas histórias de vida de docentes do
IFC Campus Abelardo Luz, julgamos importante
abordar a Educação do Campo, seu histórico e bases conceituais. Assim esse tópico abordará:
18

• Educação do Campo no Brasil
• Breve Histórico da Educação do Campo
• Bases Conceituais Pedagogia da Alternância

2.1 Apontamentos Sobre a Legislação
da Educação do Campo
O cenário para uma melhor abordagem da legislação educacional para o campo tem início com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB)
de 20 de dezembro de 1996. A educação do campo
passa a ser entendida como àquela que ocorre nas
instituições escolares situadas na área rural. Assim,
as orientações para as escolas do campo, segundo a
LDB 9394/96, mesmo apresentando lacunas, são:

Na oferta de educação básica para
a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à
sua adequação às peculiaridades da vida
rural e de cada região, especialmente: I conteúdos curriculares e metodologias
apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo ade-

quação do calendário escolar às fases do
ciclo agrícola e às condições climáticas;
III - adequação à natureza do trabalho na
zona rural (BRASIL, 1996, Art. 28).

Esse artigo da LDB representou uma vitória para o
movimento da educação do campo, tendo em vista
que orienta para a construção de um plano pedagógico que seja adequado com a vida de quem reside nesse local. No entanto, não trata de questões
associadas às práticas pedagógicas, não demonstra
questões quanto aos sujeitos que fazem parte da
escola do campo, quanto à participação da comunidade no processo escolar, quanto à ação didática
pedagógica (LEITE, 1999). Em contraponto a concepção de educação rural, a educação do campo é
proposta de diversos movimentos sociais ligados
ao campo. Nesse sentido, ao falar em educação do
campo, trata-se também da realidade dos trabalhadores e camponeses no contexto da luta social,
enquanto protagonistas e sujeitos das ações pedagógicas. Assim, o conceito campo não é uma contraposição ao urbano, mas um lugar de construção
de identidade e pertencimento material e cultural.

Vejamos o que dizem alguns estudiosos sobre o
assunto:
• Caldart (2012, p.259): A Educação do Campo
nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo
e suas organizações, que visa incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das
comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a
remetem às questões do trabalho, da cultura, do
conhecimento e das lutas sociais dos camponeses
e ao embate (de classe) entre projetos de campo e
entre lógicas de agricultura que têm implicações
no projeto de país e de sociedade e nas concepções de política pública, de educação e de formação humana.
• Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 12): A Educação do Campo é um movimento de ação, intervenção, reflexão, qualificação que tenta dar organicidade e captar, registrar, explicitar e teorizar
sobre múltiplos significados históricos, políticos e culturais consequentemente formadores,
educativos.
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• Jesus (2005, p. 113): Educação do campo é um
conceito que não se fecha nele mesmo, pois incorpora a própria dinâmica dos movimentos sociais do campo e intelectuais que se dedicam a
questão agrária brasileira, aos problemas da exclusão social, da distribuição desigual da terra e
da renda aos problemas de soberania alimentar,
das patentes, entre outros.
Analisar a educação do campo se relaciona a refletir em estratégias que auxilie a reafirmar identidades do campo. Nesta perspectiva, o governo
brasileiro instituiu as Diretrizes Operacionais para
a Educação básica nas Escolas do Campo, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação – Resolução CNE/CEB, n. 1, de 03 de abril de 2002.
O documento foi obra da ação do Grupo de Trabalho de Política Educacional - GPTE, que unificou reivindicações históricas das organizações e
movimentos sociais que lutam por uma educação
de qualidade para os diversos sujeitos, povos com
identidades diversas que vivem no campo, como
podemos ver no artigo que segue:
Art. 2 - Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela
sua vinculação às questões inerentes à
sua realidade ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes,
na memória coletiva que sinaliza futuros,
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem
as soluções.
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Essas Diretrizes Operacionais são uma referência
importante para a Política de Educação do Campo, estabelecendo um conjunto de princípios
e procedimentos que visam adequar o projeto
institucional das escolas do campo às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a educação básica
no Brasil, envolvendo a educação infantil, ensino
fundamental e médio, educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena, a
educação profissional de nível técnico.

Você concorda com os autores? Qual
a sua definição para Educação do
Campo? Qual a importância desse
conceito para definição de políticas
educacionais?
2.2 Breve História da Educação
no Campo
A educação no campo é um projeto recente na
história do Brasil, elaborado e construído pelos
movimentos sociais que buscam atender os anseios e as necessidades dos sujeitos que vivem
no campo. Essa concepção rompeu com o entendimento de educação rural que predominou
por várias décadas no Brasil, visão que reforçava
o preconceito e a exclusão social dos trabalhadores do campo. Foi na década de 1990 que houve
a mudança, sendo uma elaboração nascida dos
movimentos sociais, trouxe muitas contribuições

Antigo casarão

para a construção de um plano de educação do
campo que respeitasse a diversidade e a cultura
desses sujeitos sociais.
A breve história da educação do campo no Brasil tem como objetivo trazer dois apontamentos
de experiências exitosas que envolvem projetos
pedagógicos em regiões diferentes do país. O primeiro trata das escolas Famílias Agrícolas da cidade de Anchieta do Espírito Santo, local onde se
originou a pedagogia da alternância no Brasil.
A segunda aborda aspectos do processo de luta
pela terra e a conquista da escola no assentamento José Maria em Abelardo Luz, estado de Santa
Catarina. Dois acontecimentos que fortalecem a
concepção de educação no campo no Brasil.
Seguindo essa característica, surgiu no Brasil a experiência pioneira em educação no ano de 1968 com
a criação do Movimento de Educação Promocional
do Espírito Santo (MEPES). Conhecidas como Escolas Famílias Agrícolas, esse método de educação
surgiu na França em 1935, como resposta aos desafios e necessidades do homem do campo. O padre
jesuíta Humberto Pietogrande foi o responsável de
implantar esse modelo no Brasil e seguiu a influência das Escolas das Famílias Rurais da região de Veneto, Itália. Tinha como objetivo manter o homem
no campo e evitar o êxodo rural, muito forte na década de sessenta no Brasil (NOSELLA, 2012).
A escola técnica agrícola, as EFAs foram criadas
pelo Movimento Educacional e Promocional do

Espírito Santo (MEPES), visando não só fixar o homem instruído no campo, minimizando o êxodo
rural, mas conscientizá-lo de sua função política,
tornando-o agente na história de seu grupo social. Segundo Nosella (2012), a proposta visava
manter o trabalhador no campo, evitando que os
camponeses fossem para cidade, morar em favelas, sem as condições básicas de vida. Nesse período, que coincide com o regime militar, houve o
crescimento das cidades urbanas, época de incremento da industrialização do Brasil, provocando
êxodo rural no campo.
O melhor exemplo encontra-se na Escola Família
Agrícola de Olivânia, que fica localizada a 35 km
da sede do Município de Anchieta/ES. Fica em
uma área agrícola com predominância da agropecuária, prevalecendo às pequenas propriedades,
onde as famílias atuam na agricultura familiar.
Respeitando essa realidade, a Escola de Olivânia
oferta curso Técnico em Agropecuária para os estudantes do Município de Anchieta e cidades vizinhas, atendendo a demanda das famílias camponesas da região. Os alunos que terminam o curso
desenvolvem projetos para serem implantados
nas propriedades das suas famílias, valorizando o
meio ambiente (Plano de curso – MEPES – Escola
Família Agrícola de Olivânia).
O planejamento pedagógico do curso da Escola
Família Agrícola de Olivânia já indica como o ensino é elaborado: (Plano de curso – MEPES – Escola Família Agrícola de Olivânia, 2018 p. 3)
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Escola Família Agrícola de Olivânia

Diante da necessidade da formação do técnico
numa perspectiva de totalidade, o que significa recuperar a importância de trabalhar com os alunos
os fundamentos científico-tecnológicos presentes
nas disciplinas da Base Nacional Comum (Ensino
Médio) de forma integrada às disciplinas da Parte
Diversificada (específicas para a habilitação) e não
de forma fragmentada; considerando a Legislação
Educacional vigente e a necessidade de reelaborar
um plano de curso que vise a prorrogação de oferta
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
o MEPES e a Escola Família de Olivânia se propõem
a dar continuidade ao curso Técnico em Agropecuária, com uma organização curricular que oferece
conhecimentos básicos, teóricos e práticos para
uma formação técnica com princípios que devem
transversalizar todo o desenvolvimento curricular.
Mesmo sendo uma proposta inovadora de ensino
no campo, o projeto ficou localizado em algumas
cidades do Espirito Santo, depois foi para outros
estados, mas não teve uma amplitude nacional
enquanto política pública no Brasil, sendo considerada uma forma de educação comunitária.
Além de depender de convênio com o Estado e
contar com a ajuda de organizações sociais do
campo para manter a escola.
O segundo aspecto da história da educação do
campo se vincula a luta social promovida pelo
movimento dos trabalhadores sem-terra, que une
a luta pela terra, à produção agrícola e o direito
à educação. A concepção de educação do campo
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surge da luta dos movimentos sociais, envolvendo aspectos da luta direta e a articulação institucional para garantir em lei o acesso à educação.
Foi o que ocorreu na luta pela terra no assentamento José Maria no município de Abelardo Luz,
luta que possibilitou não só a conquista da terra,
mas ainda escolas para atender as demandas das
famílias assentadas.
A história do assentamento teve início no final do
ano de 1996, os trabalhadores se organizaram no
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e decidiram ocupar a fazenda Saldanha Ribas na área
rural na cidade de Abelardo Luz, conforme relata
Vieira (2016, pág.80)

Os trabalhadores sem-terra ocuparam a fazenda Saldanha Ribas em dezembro de 1996. A família do fazendeiro
residia em Curitiba e quase não produzia
nas terras, não contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Naquele período houve acordo entre o Instituto
Nacional de Reforma Agrária (INCRA), os
assentados e o fazendeiro. Os assentados
conquistaram a concessão de uso das terras em dezembro de 1997.

A luta pela terra veio acompanhada da luta pelo
direito a educação, foi um processo de organização, reivindicação junto à prefeitura, assembleias, manifestações e acordos que possibilitaram as primeiras turmas do ensino Fundamental.
O antigo casarão da fazenda foi utilizado para
organizar as primeiras turmas do ensino infantil

e fundamental no assentamento José Maria. Conforme o relato da Fabris (2017, p.49)
O MST combina a luta pela terra
com a luta pela educação e cultura. Construindo essa forma de luta na prática, os
assentados do acampamento José Maria
criaram a primeira escola multisseriada, de
1º a 4º séries. Construído em um barracão
coberto de lona, feito pelos trabalhadores
acampados. Nesse primeiro momento os
educadores são pessoas do acampamento. Logo depois, com a conquista da terra, utilizou-se uma antiga casa da fazenda
para serem ministradas aulas das primeiras séries do ensino fundamental.

A luta continuou e os assentados conquistaram o
direito de ter uma escola municipal de educação
Infantil e Fundamental, chamada de Escola Básica
Municipal José Maria, uma homenagem ao líder
da luta pela terra na Guerra do Contestado (BERTHOLDO, 2017). Realizou-se um sonho coletivo de construir uma vida melhor para as famílias
acampadas, dando melhores condições para produção de alimentos, garantindo renda e estabelecendo novas relações culturais, alicerçadas na
solidariedade e respeito mútuo.
O formato da luta possibilitou um vínculo coletivo unindo à produção agrícola a luta por direitos
na comunidade, incluindo-se a educação. Firmando-se um vínculo de identidade social dentro de
uma dinâmica histórica. Conforme afirma Caldart
(2004, p.222)

Passamos a olhar para o conjunto do
movimento, (e não somente para a escola),
com a preocupação de enxergá-lo em sua
dinâmica histórica (que inclui a escola), e
que conseguimos compreender que a educação pode ser mais que a educação, e que
a escola pode ser mais que escola, à medida que sejam considerados os vínculos que
constituem sua existência nessa realidade.

O casarão da antiga fazenda de Saldanha Ribas
também sediou as primeiras turmas do Ensino
Médio no assentamento, fruto da continuidade da
luta por ampliação do direito da comunidade por
uma educação de qualidade na região. A turma
foi viabilizada por um convênio estabelecido com
um colégio estadual de Abelardo Luz, sendo uma
extensão. Segundo Vieira (2018, p.83):
Os moradores assentados do MST
decidiram lutar por uma escola de Ensino Médio, usam todas as formas de luta
e negociação política para atingir esse fim,
com caravanas se deslocando para Xanxerê, sede do governo Estadual na região, e
para Florianópolis, forçar audiência com a
Secretaria Estadual de Educação.

A luta dos assentados do MST continuou para construção de uma escola do campo do Ensino Médio,
mantendo o referencial de mobilização popular e
negociação com autoridades públicas do estado e
parlamento. Dois anos depois da primeira turma foi
construída a Escola de Ensino Médio Paulo Freire,
nome escolhido de forma coletiva pela comunidade
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escolar. A estrutura do colégio “contava com boas
salas de aulas, biblioteca, área coberta, cozinha, no
início atendia 130 alunos” (VIEIRA, 2018).

2.3 Bases Conceituais em Formação
Integral utilizando a Pedagogia
da Alternância

A história da Escola de Base José Maria, a escola
Paulo Freire de Ensino Médio são um bom exemplo de como a luta se concretiza a luta pela terra
com a luta pela educação. Sendo que o espaço da
estrutura da escola vem acompanhada com a política pedagógica do MST, respeitando-se a cultura dos assentados, novas abordagens utilizando
exemplos das famílias do campo.

A Pedagogia da Alternância foi criada por agricultores franceses em 1935, depois seguiu para outros países da Europa, como a Itália e Espanha. A
proposta educacional teve início no Brasil na década de sessenta, sendo uma referência para educação do campo.

Deseja conhecer mais sobre essas experiências em Educação do Campo? Veja na página 45, sugestões de fontes de informação.

Conforme a prática e a teoria construídas ao longo
de anos na implantação da formação integral utilizando a Pedagogia da Alternância, alguns pesquisadores sustentam a seguinte síntese do método:
finalidades (formação integral e desenvolvimento
do meio), meios (pedagogia da alternância e associação local).

Quadro 3 - Os quatro pilares do movimento CEFFAs

OBJETIVOS

MEIOS

FORMAÇÃO
INTEGRAL

DESENVOLVIMENTO
DO MEIO

UM PROJETO
PESSOAL
DE VIDA

UM PROJETO
PESSOAL
DE VIDA

UMA
METODOLOGIA
PEDAGÓGICA
PERTINENTE

PAIS, FAMÍLIAS,
PROFISSIONAIS,
INSTITUIÇÕES

ALTERNÂNCIA

ASSOCIAÇÃO
LOCAL
(García-Marirrodriga e Pedro Puig-Calvó (p. 65)
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Diante disso, vamos tratar de cada dos quatro pilares
da educação integral em pedagogia da alternância.

FORMAÇÃO INTEGRAL

• (GARCÍA-MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ, 2010, p. 65): A Formação Integral das pessoas. Não se trata simplesmente de dar cursos
de formação profissional com metodologias
adequadas, se trata de uma visão integral onde
a pessoa se forma em todos os âmbitos – técnico, profissional, intelectual, social, humano,
ético, espiritual... – de suas capacidades como
pessoa, como ser humano.
• Segundo Gimonet (2007, p. 107): Na educação integral, a prioridade é dada à pessoa, sendo uma visão de desenvolvimento global, de
formação integral, e não somente intelectual.
Nesse processo a concepção pedagógica tende
a situar o “educando” como sujeito-ator de sua
formação, que aprende, pesquisando e construindo. Prevalecem, então, os métodos ativos
e de apropriação que privilegiam o processo de
produção de saberes através da pessoa, mais
do que um simples consumo de informações.

ALTERNÂNCIA

• Gimonet (2007, p. 27) O processo de criação da Pedagogia da Alternância esteve coerente com o seu objetivo. Os agricultores
inventores e seus porta-vozes pedagógicos
não se basearam em teorias ou conceitos para
colocalos em prática de maneira dedutiva.
Não, eles perceberam, escutaram e se conscientizaram dos problemas, das necessidades.
Questionaram-se, formularam hipóteses e
têm enunciado soluções... Em seguida, inventaram, realizaram, agiram, implementaram, arriscaram. Uma vez engajada a ação,
observaram, escutaram, olharam as práticas.
Analisaram, destacaram os componentes do
sistema e os fatores de êxito e de fracasso...
Disto tudo extraíram ideias, pensamentos, saberes e conhecimentos, mesmo que fossem
empíricos... Confrontaram com outros, diferentes, para atingir outros saberes, outros conhecimentos mais amplos no campo das ciências educativas... para entender melhor, agir
melhor a fim de prestar um serviço educativo,
responder às necessidades, contribuir para o

desenvolvimento das pessoas e do meio rural
(...) Esta caminhada criativa tornou-se uma
ação-pesquisa-formação permanente.
• García-Marirrodriga e Puig-Calvó (2010, p.
65): A resposta ao sistema escolar inadequado
é uma metodologia pedagógica pertinente, que
supere as correntes e modos docentes existentes e que responda a necessidade constante de
adequação às realidades distintas de cada lugar,
dos adolescentes, jovens e adultos. Portanto, a
Alternância deve acontecer entre escola e meio
sócio profissional, com períodos em ambos
contextos, tendo por primazia a experiência e
por compromisso o envolvimento de todos os
atores da formação: a família, os educadores, os
estudantes e profissionais do meio. A esta fórmula denominam-se de Alternância Integrativa.

Proposta de Organograma da Dinâmica
da Pedagogia da Alternância.
ESTUDO – VIVÊNCIA – TRABALHO

ESCOLA

COMUNIDADE

ALTERNÂNCIA

COMUNIDADE

ESCOLA

Assim define Gimonet (2007, p. 140):

A Pedagogia da Alternância representa bem mais do que um lugar-escola. Ele é um espaço-tempo de
encruzilhadas e de encontros, de trocas e de confrontos, de análise e de
síntese, de organização e de regulação
dos processos de alternância, mas,
também, de personalização e de socialização.
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DESENVOLVIMENTO DO MEIO

• (GARCÍA-MARIRRODRIGA, PUIG-CALVÓ, 2010, p. 65): Unido indissociavelmente à
finalidade anterior, é uma consequência e uma
necessidade. Se o meio não evolui com condições de uma vida melhor, as pessoas que aí
vivem e se formam, estão se obrigando a partir
desse meio. Fazem com que, os jovens e adultos em formação, convertam-se em atores de
seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento do território onde estão inseridos.

ASSOCIAÇÃO LOCAL

(GARCÍA-MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ,
2010, p. 65): Constituída principalmente por
famílias, junto às outras pessoas que aderem a
seus princípios, e que são os gestores do projeto, os atores de seu próprio desenvolvimento.
Incluem-se as entidades organizadas dos trabalhadores e camponeses, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra, Agricultura Familiar entre outros.
A Pedagogia da Alternância conjuga estudo, pesquisa, vivência e aprendizagem, sendo o trabalho
o ponto de partida de partida desse processo educacional. Na prática, a Alternância compõe-se de
momentos do tempo escola e tempo comunidade, como instrumentos pedagógicos específicos,
todos juntos favorecem a associação entre estudo
e trabalho no meio sócio profissional.

Você concorda com os autores sobre
o conceito de educação integral em
pedagogia da alternância? O método
se relaciona aos princípios da EPT?

Vamos conhecer um pouco mais sobre
educação integral em Pedagogia da
Alternância? Seguem algumas sugestões
na página 45.

Capítulo 3

3.1 Formação integral em EPT e PA

Interseção entre princípios em

A formação integral se refere à formação humana
de forma total, envolve o conhecimento das várias dimensões da pessoa humana. Não apenas
intelectual, como também a corporal, cultural, o
desenvolvimento psicológico e espiritual do estudante. Envolvendo as linguagens artísticas, o
processo educativo deve envolver a compreensão da totalidade do ser humano. A concepção
de ensino médio integrado o educando deve ser
o sujeito do processo de sua formação, pesquisando, interagindo com os educadores e com o
meio social, construindo seu conhecimento.

EPT e Pedagogia da Alternância
Nessa seção iremos abordar a interseção dos princípios em EPT com as bases teóricas da Pedagogia da Alternância, bases de ensino que devem
servir de orientação para a educação do campo.
Observamos a importância de fazer essa relação
para qualificar e realçar a importância de práticas
educativas inovadoras.
O quadro abaixo demonstra os principais aspectos conceituais em Educação Profissional e Tecnológica e os princípios educacionais em Pedagogia da Alternância. Concepções já apresentados
nesse caderno. Cabe agora fazer intersecção entre esses conceitos.
•
•
•
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Formação integral em EPT e PA
Trabalho como Princípio Educativo
Ensino Médio Integrado

Percebemos que o conceito de educação integral em EPT formulado pela professora Marise Ramos se aproxima da visão do pesquisador
Gimonet sobre a Pedagogia da Alternância enquanto educação integral. O professor Saviani
consegue fazer a melhor síntese desse conceito que abarca o seu conjunto. A concepção de
educação técnica e profissional, deve-se partir
da realidade concreta, elaborar o curso de forma
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coletiva e interdisciplinar. Envolvendo a técnica,
o saber científico e a cultura dos alunos trabalhadores. O aluno deverá pesquisar, organizar atividades, ser ativo no processo de conhecimento
crítico. Saber que o conhecimento científico e
cultural surge do trabalho humano, construído
historicamente. Compreendendo a realidade de
forma material e dialética.

3.2 Trabalho como Princípio
Educativo
A concepção de trabalho enquanto princípio
educativo tem abordagem semelhante na EPT
como na metodologia das escolas do campo que
utilizam a Pedagogia da Alternância, enquanto
visão geral, tendo em vista que a educação em
centros urbanos envolve várias áreas do conhecimento científico.
O trabalho se apresenta na EPT como princípio educativo no ensino médio, na medida em
que abrange conteúdos curriculares extensivos a todas as ocupações técnicas exercidas na
sociedade. O conhecimento adquirido deve ir
além das compreensões profissional e técnica.
O estudante deve ter autonomia e avançar no
entendimento da estrutura global da sociedade,
uma totalidade social que envolve diferentes dimensões de aprendizado; política, econômica e
cultural. Assim, devemos abordar a importância
da educação integrada na educação profissional
e tecnológica.
Já na educação do campo, segundo Gimonet
(2007, p. 39)

a formação tecnológica ou profissional sempre foi e fica sendo a finalidade dos CEFFAs, obedecendo ao conceito de formação associada definida em
seu tempo. A formação geral, ou seja,
uma formação global, não é resultado da
quantidade de noções ensinadas, mas,
sim, de uma lenta construção da pessoa,
de uma maturação em suas diferentes
dimensões (intelectuais, afetivas, físicas,
manuais, relacionais). Por outro lado, ele
evita a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual garantindo a manutenção de uma atividade intelectual, não por
ela em si, mas associada, integrada à ati-
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vidade cotidiana de trabalho, de lazer, de
relacionamento, ou seja, simplesmente,
de vida. Ele ajuda a manter permanentemente a relação “ação – reflexão – ação”
sem a qual não existe formação em alternância digna deste nome.

Segundo Caldart (2009), devem-se estabelecer
vínculos entre trabalho e educação de forma crítica, recusando-se a pedagogia liberal de preparação de mão de obra para o trabalho alienado.
Busca-se a centralidade no trabalho como processo de produção humana, vinculada à concepção da práxis como princípio educativo, no sentido constitutivo do ser humano. Assim, a autora
afirma que:

Os movimentos sociais camponeses vêm formulando a reflexão sobre uma ‘pedagogia do movimento’,
afirmando a luta social e a organização
coletiva como matrizes formadoras.
Essa formulação em boa medida está
em Marx na sua Práxis ao mesmo tempo como produção e transformação do
mundo (que tem no trabalho sua centralidade, mas que vá além dele) (CALDART, 2009, p. 43).

O trabalho como princípio educativo na educação do campo apresenta uma dimensão totalizante e crítica quando define a agroecologia
enquanto ferramenta de ensino, fazendo à contraposição a concepção agrícola baseada na utilização do agrotóxico. Defendem o uso sustentável do solo e uma agricultura que melhore a vida
da população.

3.3 Ensino Médio Integrado
O ensino médio integrado faz parte dos princípios da EPT e da concepção da Pedagogia da
Alternância. A diferença se dá no espaço que é
aplicado e a participação das famílias, ou entidades de movimento social que podem atuar na
definição do percurso do ensino na educação do
campo.
O Ensino Médio Integrado, seguindo a contribuição de Ramos (2014), trata de integrar ao
currículo as dimensões fundamentais da vida,
tendo claro o papel da escola na formação cien-

tífica do estudante, focando o trabalho como
centralidade. Consideramos que o trabalho não
se limita a uma lógica econômica, mas também
é uma formação humana, fazendo parte da integração geral do conhecimento no currículo, que
deve ser composto pela ciência, trabalho, cultura e tecnologia.
Deve haver a integração das diversas modalidades de conhecimento em uma totalidade. As
áreas de ciências humanas, naturais e os saberes
de matemática e artes, como exemplo, devem
ser integrados a partir do processo de produção, tendo o trabalho como eixo dinâmico. Essa
integração deve fazer parte de um processo de
discussão e debate entre docentes, área pedagógica, discentes e sociedade, podendo aliar
processos variados de ensino-aprendizagem ao
modelo tradicional de ensino. A integração das
áreas de conhecimento, a partir de projetos ou
outras experiências possibilitará que os saberes
docentes sejam compartilhados.
Saviane (2014) ao fazer o prefácio do livro As
Origens da Pedagogia da Alternância no Brasil, escrito por Paolo Nosella, observa que o
método procura atender os princípios de uma
formação humana integral. A Alternância com
seus respectivos tempos, escola e comunidade,
demonstra uma característica predominante da
metodologia que aponta para uma formação em
tempo integral, estruturada pedagogicamente,
resultado de uma estreita relação entre as permanências no mundo ativo do trabalho e aquelas no estabelecimento escolar. O livro destaca,
entre outros pontos, a experiência de Olivânia,
no município de Anchieta, e de Alfredo Chaves,
estado do Espírito Santo, que recebe alunos desde 1969, na Escola de Rio Novo do Sul.

rienciais, colocando assim a experiência antes do
conceito” (GIMONET, 2007, p. 45).
São instrumentos pedagógicos da Pedagogia
da Alternância: Plano de Estudo, Caderno de
Acompanhamento, Projeto de vida do jovem,
Cursos e Palestras, Caderno da Realidade, Visitas e Viagens de Estudo, Estágios, Experiência,
Atividade de Retorno, Visitas às Famílias, atividades culturais e estímulo a auto-organização
dos estudantes. Conforme a síntese feita por
Saviani:

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. Para efetivar esse
processo foram elaborados instrumentos didático-pedagógicos próprios que
são, fundamentalmente, os seguintes: a.
Plano de Estudo, constituído por questões elaboradas em conjunto por alunos
e professores-monitores; b. Caderno da
Realidade, que acompanha o aluno em
toda sua vida escolar e serve para ele registrar suas reflexões sobre a realidade a
partir das questões constantes do Plano
de Estudo; c. Viagem e Visita de Estudo;
d. Estágio; e. Serões; f. Visita às famílias;
g. Avaliação. (SAVIANI, 2012, p. 30).

A educação integrada em alternância significa:
“Alternância de tempo e de local de formação,
ou seja, de períodos em situação socioprofissional e em situação escolar” (GIMONET, 2007, p.
44). Nesse contexto, a Alternância significa outra
maneira de aprender, de se formar, associando
teoria e prática, ação e reflexão, o empreender e
o aprender dentro de um mesmo processo” (GIMONET, 2007, p. 45). A Alternância representa
uma maneira de aprender pela vida, “partindo
da própria vida cotidiana, dos momentos expe29

Depois de discorrer sobre a História da EPT no
Brasil e da Educação do Campo, bem como as
suas bases conceituais nos capítulos anteriores.
Agora abordaremos a aplicação dessas formulações epistemológicas fazendo um estudo de caso
do Curso do Ensino Médio Integrado em Agropecuária, Campus Abelardo Luz do Instituto Federal
Catarinense.
Nesse sentido, vamos fazer uma breve história da
criação do Campus Abelardo Luz, depois analisar
aspectos da elaboração do Plano Político Pedagógico do Curso do Ensino Médio Integrado em
Agropecuária. Em seguida, vamos tratar da concepção e aplicação do Projeto Político Pedagógi30

co, destacando a importância da pedagogia da alternância enquanto processo criativo e inovador
de educação integrada. Logo depois, salientamos
a utilização na prática do PPC, realçando exemplos positivos que enfocam o trabalho como princípio educativo, o que reflete no desenvolvimento
cognitivo dos alunos. Dessa forma, consideramos
importante incluir neste guia os seguintes temas:
• Breve história da criação do campus Abelardo
Luz
• O PPC – do Ensino Médio Integrado em Agropecuária
• A Pedagogia da Alternância no PPC - Curso Integrado em Agropecuária
• A aplicação do PPC em Alternância no Curso Integrado em Agropecuária

responsabilidade das Escolas Paulo Freira de Ensino
Médio e José Maria de Ensino Infantil e Fundamental. O espaço foi inaugurado em 2011 pela prefeitura,
mas desde 2010 era utilizado pela Escola de Ensino

Médio Paulo Freire, que, em convênio com a Associação Cultura e Agroecologia, organizava o espaço
e o utilizava para aulas do curso técnico, seminários e
alojamento de alunos e professores.

Quadro 4 - Centro de Formação do Assentamento José Maria
Fonte: André (2019)

Capítulo 4
O Curso de Agropecuária
em Abelardo luz - Um
estudo de caso

O centro cultural foi um projeto idealizado pelo
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, construído pelo munícipio, com a aprovação no Instituto
Nacional de Reforma Agrária - INCRA. Pertencia à
Prefeitura do Munícipio Abelardo Luz e ficava sob a
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A criação do Campus Abelardo Luz do Instituto Catarinense foi fruto da luta dos assentados
do MST, fazendo parte de um conjunto de conquista na área de educação. A imagem da foto
aérea da localização do assentamento mostra
que há uma estrutura educacional de qualidade na região. Aparecem, como se vê, a Escola
Básica Municipal José Maria (educação infantil
e ensino fundamental), Escola de Ensino Médio Paulo Freire e o Campus Abelardo Luz do
Instituto Federal Catarinense (ensino técnico e
superior), tudo no espaço de assentamento do
MST.
Escola Básica Municipal José Maria
Ginásio de Esporte (Begnini)

Escola de Ensino
Médio Paulo Freire

A atuação dos assentados do MST passou pela
conquista coletiva e comunitária das escolas e
pelo estabelecimento de novos métodos de ensino e aprendizagem. Sabemos que vários alunos do assentamento José Maria se tornaram
professores dessas escolas. Houve a elaboração
de livros por parte do setorial de educação do
MST, com trabalhos de alunos e professores retratando a experiência pedagógica dos primeiros
anos das escolas no assentamento (nota de rodapé – 2X).
Os Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia foram criados por meio da Lei
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Campus
Abelardo Luz

nº11.892 (BRASIL, 2008), constituindo-se como
um novo modelo de instituição de educação
profissional e tecnológica no Brasil, objetivando
fazer parte de uma política de regionalização da
Educação Profissional e contando com um formato inovador de cursos, adaptados à cultura
das regiões.
No ano de 2008, houve a integração das antigas
Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, Rio
do Sul e Sombrio em conjunto com os colégios
agrícolas de Araquari e de Camboriú, cidades do
Estado Santa Catarina. Dessa integração, surgiu
o Instituto Federal Catarinense (IFC).

O Campus Abelardo Luz foi criado em 2013 com
cursos planejados para atender a essa comunidade, nas modalidades de ensino médio conco-

mitante e subsequente na área de agropecuária.
Nesse cenário, ganha destaque o ensino médio integrado na modalidade de educação profissional.
Fonte: autor (2019)

4.1 - Breve história da criação do
campus Abelardo Luz

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=imagem+aerea+do+assentamento+jos%C3%A9+ maria>. Acesso 03/05/2020

O primeiro convênio entre o Instituto Federal
Catarinense e a Prefeitura de Abelardo Luz utilizou esse espaço para aulas do Curso de Agropecuária (concomitante). Assim como, no início de
dezembro de 2013 começou as aulas do curso
de pós-graduação Lato Sensu em Educação do
Campo2. Além desses cursos, outros funcionavam financiados pelo o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
como, por exemplo, o curso de formação inicial
e continuada FIC. Importante destacar que foram
cursos criados em resposta às demandas do grupo social e das duas instituições escolares: Escola
Paulo Freire e Escola José Maria e contaram com
professores vinculados ao assentamento.

Placa do Instituto Federal Catarinense Campus Abelardo Luz

Sobre a estrutura do campus constatamos que
este conta com um corpo docente de 15 professores, cuja maioria ingressou por meio de concurso público. Foram contratados educadores das
ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e docentes da área técnica.
Os alunos que frequentam o Campus Abelardo Luz
são oriundos dos 23 assentamentos que abrangem
cerca de 4.000 famílias assentadas, indígenas e da
agricultura familiar, segundo dados do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. São oferecidos
aos alunos, os cursos técnicos do Ensino Médio e
Agropecuária concomitante ao Ensino Médio, Integrado e subsequente ao Ensino Médio.
Sobre a estrutura física do campus, podemos
identificar a existência de salas de aulas, biblioteca, refeitório, área destinada a práticas agrícolas, auditório para reuniões e dormitório para os
alunos que ficam em tempo integral. Pioneiro na
implantação do Curso Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, iniciado no ano de
2017, o Campus Abelardo Luz, o único no país
localizado em uma área de assentamento dos
trabalhadores do campo, inova na aplicação do
método da Pedagogia da Alternância, atualizando

experiências pedagógicas dentro dos institutos
federais brasileiros que atuam no campo.
(Trabalho por complexos: experiências das Escolas de Ensino Médio Paulo Freire e Semente da
Conquista – vários autores (as) . (https://residenciapronera.paginas.ufsc.br/files/2017/07/
Livro-Escolas-de-assentamento-em-SC.pdf) )

4.2 O PPC do Ensino Médio Integrado
em Agropecuária
O PPC do Ensino Médio Integrado em Educação
Profissional em Agropecuária aborda os aspectos
legais que dão sustentação institucional do curso,
citando a legislação da Educação do Campo e as
Diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica. Soma-se a concepção filosófica do curso, seu
objetivo geral e objetivos específicos, além da
formatação do currículo de caráter interdisciplinar, utilizando a pedagogia da alternância no processo de ensino e aprendizagem, além de criarem
um organismo interno para debate e formação de
professores que atuam no Campus Abelardo Luz.
No aspecto legal, o curso segue as orientações
da legislação atual sobre a Educação do Campo,
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O terceiro destaca-se pela ausência no plano de
curso de abordar as correntes pedagógicas que
contribuíram na construção da pedagogia da alternância. Segundo Gimonet (2007, pág. ) os autores que contribuíram para a criação da Pedagogia da Alternância desenvolvido na França e Itália
foram: Piaget, Celestin Freinet, Roger Cousinet,
John Dewey, Paulo Freire, entre outros. Não se
trata de abordar todos os autores, mas identificar
algumas correntes pedagógicas que poderiam fazer parte e servir de orientação para a formulação
PPP do Curso de Ensino Médio Integrado.
Além destes aspectos, chama-nos atenção a participação da comunidade organizada que, segundo
o documento “faz parte do aprendizado político e
pedagógico, rompendo com a cultura de uma escola isolada, que não dialoga com os sujeitos sociais. Estabelece o procedimento que se expressa
através da prática-reflexão-ação” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p.16). O campus
avançado Abelardo Luz pretende cumprir um papel primordial no processo de emancipação dos
agricultores, famílias dos assentados e acampados.
respeita-se a resolução CNE/CEB nº1, de 03 de
abril de 2002, e as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica do Campo, constantes no Parecer 36/2001, aprovado pelo Conselho Nacional
de Educação – Câmara de Educação Básica da
Resolução CNE/CEB 1, em 3 de Abril de 2002
(BRASIL, 2003). Acrescentando, o parâmetro legal, os marcos jurídicos dos cursos técnicos dos
Institutos Federais de Educação. Sendo as diretrizes curriculares estabelecidas pela Lei 9394/96 e
o Parecer CNE/CEB no 17/97 – que estabelecem
as diretrizes operacionais para a educação profissional em nível nacional – e o Decreto nº 5.154
de 23 de julho de 2004 – que regulamenta o § 2º
do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, e dá outras providências (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO,
2016).
Percebemos que esse marco legal já representa um avanço no sistema educacional do Brasil,
garantindo uma reflexão crítica do processo de
ensino e aprendizagem dos Institutos Federais de
Educação.
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O segundo enfoque se relaciona a aspectos filosóficos do curso. Nessa quadra o projeto estabelece o compromisso com os movimentos sociais,
com as famílias dos trabalhadores do campo e sua
diversidade cultural. A participação das famílias e
organizações sociais cumpre um papel de destaque no PPC, sendo incluídos nos grupos de discussão e reuniões coletivas, sociabilizando as responsabilidades pelo curso. Concebem a atuação
profissional do conjunto de atores envolvidos no
curso para que desenvolvam uma visão integrada
sobre a formação profissional, ou seja
(...) é preciso que as diretrizes para o
ensino profissional técnico sejam cumpridas e assim a população estudantil atendida em suas necessidades intelectuais e
culturais e com ela, a realidade sócio-política transformada. Dessa maneira significa
construir uma realidade política e social
organizada, democrática, transparente,
solidária, e sustentável do ponto de vista
social, ambiental e econômico, porque
alicerçada na participação democrática.
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO,
2016, p. 16)

A relação prevista no PPC com o movimento social e famílias de assentados deve ocorrer em forma de parceria democrática, com diálogo entre
docentes, discentes e entidades sociais envolvidas. Não havendo relação de subordinação, sim
de parceria. Observamos que o próprio entendimento sobre agroecologia surge das propostas do
MST enquanto política agrícola e incorporada pelos assentados. Assim é tratada no PPC do curso:

As múltiplas dimensões da realidade
permitem discutir e inserir os educadores
e educandos nos processos de construção
de uma ética da vida, uma ética de valorização das relações homem-sociedade--natureza. Nestes processos, as discussões com relação ao desenvolvimento
sustentável e novas relações produtivas
na agricultura assumem um permanente destaque, principalmente com relação
à agroecologia e à agricultura familiar
(PPC,2016, p. 14).

Os docentes e discentes devem sempre fazer o
debate sobre o planejamento do curso do ensino
médio integrado, respeitando as orientações gerais contidas no PPC, procurando criar vínculo de

respeito e solidariedade entre os pares, salientando o caráter ético do docente e a relação amorosa
e crítica com os estudantes.
De acordo com os autores consultados e o PPC
do ensino médio integrado em agropecuária em
Abelardo Luz para elaboração deste guia, verificamos a importância da participação das organizações sociais do campo na execução do projeto
de educacional do curso.

4.3 A Pedagogia da Alternância no PPC
- Curso Integrado em Agropecuária
Segundo Bordin (2014), a concepção de Pedagogia da Alternância praticada na região sul do
Brasil se ampara na experiência francesa, Casas
Famílias Rurais. A estrutura do curso deve contar com um maior envolvimento das famílias do
campo com a escola. O planejamento do currículo dá prioridade ao conteúdo agrícola em detrimento da área propedêutica. As pesquisas dos
alunos para as práticas agrícolas devem ser realizadas nas propriedades das famílias, ou seja, não
se favorece o espaço físico da escola como área
de pesquisa agrícola.
De acordo com Bordin (2014), Olivânia no Espirito Santo foi pioneira na implantação da Pedagogia da Alternância no Brasil, baseando-se na
experiência desenvolvida na Itália. Diferente da
França que concebeu o método com os sindicatos do campo, sem a interferência do Estado. Já
na Itália foi criada em uma articulação do poder
público com as famílias do campo. Salientamos
outra diferença, as Escolas Famílias Agrícolas
- EFAs - italianas enfatizam mais os conteúdos
escolares em relações aos conteúdos agrícolas. Sendo que a estrutura da escola conta com
equipamentos de pesquisa adequados para o
curso o técnico, o espaço físico da escola procura conjugar as atividades teóricas com as atividades práticas.
As EFAs procuram realizar as atividades práticas
no espaço da própria escola não havendo necessidade do jovem se deslocar para uma unidade
produtiva. Sendo que os alunos têm o tempo
comunidade e levam o que foi estudado para ser
aplicado na propriedade ou local em que moram,
envolvendo a família no processo.
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O PPC do curso do ensino médio integrado em
agropecuária foi elaborado tendo como referência a concepção das Casas Famílias Agrícolas da
região sul do Brasil, conforme informa um professor que participou da elaboração do texto:
A gente buscou elementos das casas
familiares rurais, onde tinha experiências.
Visitou (Xaxim) e outras experiências de
casas rurais. Buscou experiências da escola ali no Paraná que já trabalhava mais
de vinte anos com alternância... Utilizei
a concepção de Rio do Sul, pois tinha conhecimento dele e foi um dos primeiros
cursos que foram feitos nessa temática no
Brasil, teve início em 2003.
(Professor IFC – Campus Abelardo Luz)

Um aspecto importante do planejamento pedagógico se volta para o espaço de aprendizagem,
envolvendo os tempos de pesquisa e estudo.
Nesse sentido o PPC de 2006 (p. 20) registra:

TEMPO ESCOLA (TE)
Atividades culturais, teoria e prática – resolução de
exercícios, leitura e exercitam a capacidade de auto-organização = organização do ambiente de trabalho. As ementas das temáticas deverão ser adequadas anualmente a partir de sua apresentação e
discussão no conselho do campus ou em assembleia se assim for o entendimento do conselho.
TEMPO COMUNIDADE (TC)
Pesquisa sobre a realidade, registros das experiências, implementação de ações pedagógicas,
desenvolvimento de projetos de aprendizagem.
Atividades são orientadas no Tempo Escola e
acompanhados pelos professores mediadores. A
equipe docente e as famílias dos estudantes definem o planejamento da escola do início do ano
com os respectivos tempos, podendo ser, por
exemplo, a turma ficar duas semanas na escola e
uma semana no tempo comunidade. Conforme o
quadro abaixo:

Quadro 4 - Um processo de alternância num ritmo de três tempos
1. O meio familiar,
profissional, social

2 - O Campus Abelardo Luz

3 - O meio

» Experiência

» Formalização, estrutura

» Aplicação – Ação

» Observações, investigação, análise

» Conceituação

» Experimentação

» Saberes experienciais

» Saberes teóricos e formais

» Saberes e Ações
Fonte: Gimonet (2007, p. 30)

Quadro 5 - Instrumentos pedagógicos utilizados na pedagogia da alternância
INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS
Pesquisa
participativa

Plano de
formação
Temas
geradores
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� Plano de Estudo
� Pesquisa da realidade
� Caderno da realidade
� Estágio
� Atendimento individual
� Colocação em comum
� Caderno pedagógico
� Visita à família
� Atividade cultural
� Visitas de estudos
� Intervenções externas
� Projeto profissional de vida

Avaliação semanal
Avaliação formativa

CLASSIFICAÇÃO
Instrumento de atividade e pesquisa

Instrumentos de atividades e
comunicação/relação

Instrumentos didáticos
Instrumentos de avalição

Segundo Gimonet (2007, p. 58): A pedagogia
da alternância foi elaborada no contexto da prática. Alguns autores servem de referência: Jean
Piaget (prevalece a ação e a experiência), Celestin Freinet (só a observação e a experiência são
formadores), Alain (precisa tentar e fazer, refazer até que a arte entre), Roger Cousinet (uma
noção só tem valor e só vale a pena assimilá-la
se pode ser utilizada), John Dewey ( se a educação quiser atingir suas finalidades deve se basear
sobre a experiência de alguém), Paulo Freire (a
educação como prática da liberdade), Edgar Morim (pedagogia da alternância, enquanto pedagogia da complexidade).

Algumas concepções de Vygotsky
estão presentes na Pedagogia da
Alternância? Existem outros autores
que podem ser incluídos na base
epistemológica da Pedagogia da
Alternância?
Sugestão: Fazer vídeo uma
webconferência com o Professor
Pedro Puig e Jean-Claude Gimonet
sobre a Pedagogia da Alternância.

4.4 A aplicação do PPC em Alternância
no Curso Integrado em Agropecuária
O Curso de Ensino Médio Integrado em Agropecuária foi planejado no ano de 2016 e teve sua
primeira turma em 2017, com o desafio de utilizar
a educação integrada pela pedagogia da alternância, uma metodologia desconhecida da maioria
dos docentes. A estrutura do Campus Abelardo
Luz não contava com laboratórios de pesquisa em
química e biologia, e necessitando de investimento para atender melhor a área técnica.
Nesse cenário o curso foi constituído e conseguiu
implantar essa prática inovadora para as famílias do campo, aspectos observados nos últimos
anos. Aborda, inicialmente, a questão da auto-organização presente na primeira turma montada
do ensino médio, envolvendo a autonomia intelectual do ser humano. O alojamento sendo um

espaço de planejamento, elaboração cultural
e acompanhamento pedagógico. A segunda
atividade aborda o projeto sobre normativa do
leite, o caráter inovador e o impacto na produção da agricultura familiar. Fazer ligação com
aspectos técnicos previstos na ementa do PPC
se relaciona a uma visão mais global de importância do homem no campo para a sociedade
em geral.
A terceira atividade se volta para o uso do
Smartphone enquanto ferramenta de ensino na
educação do campo, tecnologia utilizada para
medir o terreno das famílias do campo. São
práticas exitosas que comprovam a pedagogia
da alternância enquanto método de ensino integral.
Nessa perspectiva, uma atividade que foi bem
desenvolvida na primeira turma de Ensino Médio Integrado se relacionou à prática do autosserviço dos alunos. Atividade de organizar a
sala e ajudar em alguns aspectos da manutenção do espaço escolar.
Método que estimula a auto-organização dos
alunos, desenvolvendo atividades culturais e
fazendo avalição do curso, dos professores e
dos próprios alunos. Adicionam-se as tarefas
de organizar os quartos, preparar a alimentação e manter o espaço limpo. Sendo um dos
aspectos importantes dos métodos da educação do campo, faz parte da concepção educacional da pedagogia da alternância. Interação
que pode ser resgatada pelo corpo docente e
discente.

4.4.1 Normativa do Leite - Projeto
Profissional de Vida
Outro ponto importante trata-se da pesquisa
sobre a normativa do leite que os alunos fizeram no tempo comunidade. Foi um estudo
realizado durante um ano, as famílias de agricultores não sabiam o que significava a normativa. Os alunos sentiram a necessidade de fazer
o diagnóstico da unidade produtiva da família
e dos vizinhos, da comunidade, do município.
Realizaram pesquisas na área de química, biologia, física, geografia, matemática e veterinária, contando com um planejamento integrado
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Com a conclusão do projeto profissional de
vida dos alunos e apresentado como trabalho
final do curso do Ensino Médio Integrado em
Agropecuária, os professores utilizaram como
projeto de extensão do Campus Abelardo Luz
e com isso foi elaborada a cartilha do produtor,
qualidade do leite: novas exigências do MAPA,
organizado pelos professores envolvidos na
pesquisa e os alunos que realizaram o estudo, destacando-se a colaboração das famílias
Goberte e Moreira e contando com o apoio da
Cooperoeste e Terra Viva que comercializa produtos da reforma agrária.
Conforme estabelece o PPC 2018 (p. 75) do Ensino Médio Integrado, o aluno receberá o diploma
de técnico em agropecuária, sendo aprovado em
todos os temas formados a partir da carga horária
do Tempo Escola e Tempo Comunidade que integram o curso, concluindo-se com a apresentação
do Projeto Profissional de Vida.

4.4.2 Utilizando o Smartphone na
Educação do Campo
O uso de novas tecnologias foi estimulado nas
turmas do Ensino Médio Integrado em Agropecuária, destacando-se o uso de smartphone como
ferramenta de ensino e pesquisa. Salientamos o
caráter inovador de estimular o uso do aparelho
entre os estudantes e corpo docente, sabendo-se que alguns alunos não possuem a ferramenta,
sendo as atividades realizadas em grupos.
A inclusão tecnológica faz-se necessária aos pequenos produtores locais para melhoria de produtividade e qualidade de vida. Apesar de muitos
não terem desktop ou laptops, alguns alunos possuem smartphones. Atualmente estes dispositivos são instrumentos multiuso com uma infinidade de aplicativos que tornam a nossa vida muito
mais versátil. Apresentam uma gama de sensores
tais como: microfone, câmera ccd, acelerômetro
e inclinômetro, gaussímetro, etc., que são utilizados por uma diversidade de aplicativos. Estes
podem substituir equipamentos de medidas que
apresentam alto custo ou são de difícil aquisição.
É um elemento atrativo e instigante para os alunos de todos os níveis de ensino, e pode ser aproveitado para realizar atividades práticas em sala
de aula, induzindo o aluno, como consequência,
utilizá-lo em seu cotidiano, na sua comunidade
(LAPOLLIi, 2019, p.1)
Conforme a pesquisa do professor Lapolli (2019),
a utilização do smartphone substitui alguns equipamentos que a escola não possui, nem mesmo
algumas famílias do campo. Uma das ferramentas utilizadas na pesquisa foi o uso de aplicativos
de medidas de áreas por imagem de satélite e de
transformação de unidades, no estudo de relações
entre unidades de diferentes sistemas, programa
de rastreamento por GPS aliado ao googleMAPS
para medidas de distâncias.
Os alunos utilizaram a ferramenta para medir o
lote do terreno da família utilizando o aplicativo.
Houve um momento de reflexão e de descoberta
dos alunos e de familiares da importância de utilizar o smartphone no trabalho do campo.

IFC – Campus Abelardo Luz (2019)
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Fonte: Google Earth 26°35’15’’S 52°07’02’’W

com o corpo docente. Fizeram o projeto profissional de vida contando com a colaboração
dos professores e apresentaram no Campus
de Abelardo Luz. Depois participaram de uma
palestra no Município de Passos Maia sobre a
normativa do leite, para explicar para a comunidade o que significava, foram acompanhados
pelos professores, sendo os estudantes os protagonistas.

O trabalho profissional de vida do aluno Moreira
foi elaborado sobre a normativa do leite. Fez uma

Fonte: Moreira (2019, pág. 04)

projeção do terreno utilizando a ferramenta do
Google Earth, que faz a medida altitude e localização do terreno, o que demonstra a importância
da utilização do Smartphone enquanto ferramenta de pesquisa.
Os alunos incorporaram a utilização dos aplicativos em seu cotidiano, compreendendo que o
smartphone tem a mesma função de um computador, com ampla aplicabilidade, ferramenta
que pode ser utilizada por diversas áreas do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem de forma crítica, pois o aparelho é útil mas
pode apresentar algumas limitações, com alguma
distorção em algum cálculo, ou mesmo no custo com o consumo dos créditos do celular e dificuldade de acesso ao sinal de redes móveis, sinal
de internet gratuito e programas sem versão para
celular.
Utilizá-lo estimulou os alunos a usar os programas de aplicativos em várias áreas, além de jogos.
O intuito é fazer com que o professor amplie seu
rol de materiais didáticos e possibilite uma mudança de paradigma nas metodologias de ensino,
justificando a integração curricular com uso de
novas tecnologias.
NOTA 2
abelardoluz.ifc.edu.br/historico-do-ifc-e-do-nosso-campus/ acesso 28/07/2020
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Considerações Finais
Abordamos nesse texto questões relativas aos
conceitos em Educação Profissional e Tecnológica no contexto da Educação do Campo conjugada a Pedagogia da Alternância enquanto método da educação integral. Sendo o produto da
dissertação de mestrado “Conjugando o Ensino
Médio Integrado com a Pedagogia da Alternância no Curso Médio Integrado em Agropecuária”
do Campus Abelardo Luz – IFCatarinense: uma
proposta de Formação Docente”.
Trata-se de uma contribuição ao trabalho docente na perspectiva de agregar conhecimento de forma crítica ao processo de ensino e
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aprendizagem na educação do campo. Deixando claro que há desafios a serem enfrentados,
cuja solução estará relacionada à atuação coletiva do corpo docente e a participação da comunidade. Atente-se que houve experiências
exitosas nesse processo educacional, alunos se
destacaram no projeto da normativa do leite,
assim como no trabalho do uso de smartphones enquanto ferramenta de educação.
Este guia foi elaborado aos docentes dos Institutos Federais de Educação, podendo ser utilizado por coordenadores, pedagogos e outras
áreas da comunidade acadêmica. O produto
traz informações e sugestões de leituras, recomenda vídeos com palestras de pesquisadores,

podendo servir como instrumento didático
que auxilie em encontros de integração, oficinas ou mesmo como material de consulta que
colabore para estudo coletivo do grupo docente do Campus Abelardo Luz.
Cabe ressaltar que este produto tem a intenção
de contribuir no processo de ensino e aprendizagem dos docentes da educação do campo
na EPT. Não visa impor concepções, sim aprofundar conceitos que fortaleça a educação integral. O guia será uma ferramenta valiosa a
todos que resolverem fazer uso dele!
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Dr. Adelar Pizzeta e Professora Dra. Dulcinéa Campos.
Mediador: Edgard Rebouças.
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Família Agrícola de Olivânia, oriundos de 04 municípios
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Martins)
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Capítulos 2 e 2.3
Links

Jean Claude Gimonet - https://www.youtube.
com/watch?v=3byeH-W-qK4 - Sesión de
Formación del Equipo Técnico-Pedagógico
de la AIMFR Mayo de 2012 - Centre National
Pédagogique (C.N.P.) Chaingy - Francia
Disertarte: Jean Claude Gimonet (Ex Director del
C.N.P. y Asesor de los CEFFAs de Latinoamérica)
Doctor Pedro Puig Calvo - https://www.
youtube.com/watch?v=YzNQ3Kztq1w Pedagogía de la Alternancia en la Educación Rural
- Conferencia OnLine: Pedagogía de la Alternancia
en la Educación Rural - Un Sistema Educativo;
evolución y perspectiva. 30/05/2020
Roseli Caldart: A Função Social da Escola do
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