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O presente artigo tem por objetivo compreender como, nos processos educacionais 
desenvolvidos nas Escolas Família Agrícola (EFAs), ocorrem as relações entre trabalho 
e educação, capturando/apreendendo em que medida estes processos transitam entre o 
público e o privado - dimensões que englobam escolarização, trabalhos práticos e a 
interlocução entre tais partes. Ainda, lastreados pela necessidade de construção de um 
projeto público de educação, jogaremos luz às contradições da Pedagogia da 
Alternância, proposta didático-pedagógica praticada nas EFAs. Analisaremos em que 
medida as experiências associativas das EFAs no Brasil significam uma experiência de 
escola pública não-estatal, e os limites e possibilidades presentes nessa prática. Apesar 
da legislação brasileira classificar as escolas associativas - caso das EFAs - como 
privadas, questionamos este conceito para além de seus marcos legais, na medida em 
que compreendemos estas escolas como um lócus privilegiado, agregador de múltiplos 
traços histórico-culturais, de contradições bastante valiosas, auxiliares na concepção de 
ações pedagógicas com significado na formação integral. Deste modo, visualizamos 
traços de construção da escola pública nas experiências das EFAs. Um projeto de 
educação que contribua com a realidade do campo torna-se fundamental para a 
construção de conhecimentos que tenham lugar nos saberes do espaço rural, que 
valorizem as perspectivas do campo - em diálogo com os saberes do espaço urbano. 
Nessa esteira, o estudo se propõe a pensar as dimensões pública e privada das 
EFAs, analisando as noções de público na escola pública não-estatal. Pensar a escola 
pública para além dos marcos do Estado implica em ponderar sobre o caráter histórico 
excludente da experiência de escola estatal no Brasil. É fundamental dimensionar as 
experiências da Alternância nestas escolas. Respaldado pela Educação do Campo, o 
método constrói tempos e espaços articulados de aprendizagens, e é através do trabalho 
do campo que o conhecimento ganha significado, por fazer a escolarização articulada de 
fato com a realidade, trazendo o público como característica das EFAs. Ao mesmo 
tempo, a alternância pode ser utilizada como estratégia do Estado para a formação de 
mão-de-obra para o campo e a cidade. Este artigo é tributário das reflexões realizadas na 
disciplina “Interpelações dos movimentos sociais recentes à formação da vida pública”, 
da Faculdade de Educação da UFMG; das sínteses do Grupo de Trabalho de Educação 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros; e de meu projeto de doutoramento, iniciado 
em 2014, sobre trabalho e alternância como pedagogia nas EFAs. 
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A principal ideia do trabalho é a compreensão da relação entre trabalho e 

educação nas dimensões do público e do privado nos processos educativos desenvolvido 

nas Escolas Família Agrícola, ou seja, captar em que medida os processos escolares 

desenvolvidos nestas escolas transita nessas dimensões, que englobam a escolarização, 

trabalhos práticos e a interlocução entre tais partes. 

Esse trabalho é fruto das reflexões feitas no âmbito da disciplina “Interpelações 

dos Movimentos Sociais recentes à formação da vida pública” na Faculdade de 

Educação da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, ao debate no Grupo de 

Trabalho de Educação – GT Educação da AGB-Seção Local Belo Horizonte e ao meu 

projeto de doutoramento, iniciado no ano de 2014. 

 O estudo se propõe a pensar as dimensões pública e privada no âmbito das 

Escolas Família Agrícola –  EFAs, pensando as noções de público na escola pública não 

estatal1. Pensar a escola pública para além dos marcos do Estado, implica pensar o 

O caráter excludente da experiência de “escola pública” entre nós 
revela-se, historicamente, nos elevados índices de analfabetismo, nas 
altas taxas de evasão e repetência, no relativamente pequeno número 
de anos de estudos da população brasileira, entre outros aspectos 
(CAMPOS, 2012, p. 360). 

 Já as Escolas Famílias Agrícolas – EFAs, observamos como um lócus 

privilegiado que agrega múltiplos traços histórico-culturais e contradições bastante 

valiosas que ajudam a formular ações pedagógicas com significado na formação 

integral. Assim, como o professor Rogério Cunha Campos caracteriza o algumas 

experiências da região metropolitana de Salvador como escola pública não estatal 

compreendida como o cruzamento de “reivindicações materiais e as relacionadas à 

identidade dos grupos que a um tempo reivindicam a política pública a cargo do Estado, 

ao lado da criação autônoma de espaços escolares marcados por laços de pertencimento 

de natureza identitária” (CAMPOS, 2012, p. 361) , visualizamos traços de construção 

da escola pública nas experiências associativas das EFAs. 

 Nesse cenário, a conjuntura a partir da década de 1990 intensificam-se os 

impactos causados pelo modelo de desenvolvimento econômico do campo que 

                                                 
1 A partir da leitura do texto do professor Rogério Cunha Campos “Que cidadãos, para qual cidadania?” – 
as interpelações dos movimentos sociais 



acentuam as desigualdades sociais nas diversas escalas. A expansão do agronegócio no 

território brasileiro gerou perdas territoriais significativas para os povos do campo. 

Além de marginalizados, os agricultores e agricultoras familiares são 

estereotipados pela sociedade, como incultos e atrasados retrato que é reforçado com a 

falta de incentivo de experiências sócio-educativas que levem em consideração a vida 

do campo. Apesar disso os agricultores familiares, têm resistido fortemente, buscando 

formas de organização para se manterem no campo e alcançado, principalmente através 

dos Movimentos Sociais Organizados, a conquista de políticas públicas no âmbito 

educativo que considerem suas especificidades e demandas como foi as Diretrizes 

Operacionais do Campo (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001) e apoio 

na construção de escolas do campo via projetos e programas do governo. No entanto, as 

experiências precisam ganhar maior abrangência territorial e ao mesmo tempo 

encontram diversas dificuldades visto que as representações sobre o campo são 

produzidas a partir da lógica da cidade. 

As lutas sociais por educação, na cidade e no campo, ao longo do 
processo de democratização recente da sociedade brasileira, além dos 
sujeitos sociais artífices do espaço público em construção tornou 
visível, por outro lado, a configuração do estado brasileiro e os limites 
da sua dimensão pública, a despeito da reiteração do discurso oficial 
sobre uma possível tradição republicana. (CAMPOS, 2012, p. 363). 

Sendo esse o cenário nacional “Os movimentos sociais por educação não 

encontraram na sociedade brasileira o espaço público de incorporação de todos à 

tradição moderna, senão os limites à sua incorporação enquanto sujeitos de direitos, no 

âmbito da educação [...]”(CAMPOS, 2012, p. 363). Dessa forma, um projeto de 

educação que contribua para a realidade do campo torna-se cada vez mais fundamental 

para a construção de conhecimentos que tenham lugar nos saberes do espaço rural, que 

valorizem as perspectivas do campo em diálogo com os saberes do espaço urbano. No 

fortalecimento dessa comunicação estão incluídos projetos, práticas educativas e 

escolares que, por meio da troca e da valorização dos diferentes saberes, objetivam 

construir de algum modo a transformação da realidade de exclusão e exploração de 

muitos brasileiros.  

Essas iniciativas se inserem dentro de um contexto maior na medida em que são 

respaldadas, como já mencionadas, por políticas públicas voltadas à Educação do 



Campo como as Diretrizes operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo, 

um instrumento importante de luta para ações que efetivem o direito dos sujeitos ao 

acesso à educação.  

Podemos destacar que as diretrizes para educação do campo, foram elaboradas a 

partir e em um processo de debate que envolveu diferentes sujeitos, como instituições, 

movimentos sociais e organizações que atuam no campo. A princípio, a perspectiva e o 

regime de alternância, possibilitam aos segmentos marginalizados pelo sistema 

tradicional de ensino. Isso por não afastar o/a jovem do seu meio, porque respeita a 

necessidade que as famílias de agricultores familiares têm do trabalho do jovem em casa 

e mais do que isso; a Pedagogia da Alternância busca integrar a escola com a família e a 

comunidade do educando.  

Em consonância como a Educação do Campo percebe que para se fazer uma 

escola do campo, é preciso o que Paulo Freire denominou leitura pessoa-mundo, ou 

seja, identificar as ações e as práticas sociais que são constitutivas de sua população, 

conhecimentos, estrutura de sentimentos, formas de compartilhar a vida, aspirações e 

dificuldades. Por isso cabe destacar no nosso país a impossibilidade de pensar a escola 

pública estatal, em sua maioria, nesses marcos “O que podemos afirmar a este respeito, 

de modo preliminar, é que na história brasileira o âmbito estatal não se traduz 

imediatamente em expressão do interesse público” (CAMPOS, 2012, p.367), e as ações 

organizadas dos movimentos sociais interpelam esse Estado de diversas formas. 

Torna-se essencial sistematizar experiências de escolas, que como as Escolas 

Família Agrícolas buscam esse ensino em consonância com a realidade do campo e 

refletir acerca dos avanços e contradições desses processos. Pois há pouca 

sistematização sobre tais experiências. 

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 remetem à 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 (CALDART, 2012B, p. 
257). 



Ou seja, envolve uma série de reivindicações e projetos de sociedade vinculados 

à educação, compreendendo educação como algo bem maior do que escolarização. 

Portanto, é limitada a afirmação de que lugar de criança é apenas na escola, pois deve 

ser também na família, no trabalho, na luta e na escola. Uma questão é a importância 

que a vida do campo não seja romantizada, pois é justamente na tensão da relação do 

homem com a terra que devem se orientar as práticas pedagógicas da Educação do 

Campo (ARROYO; FERNANDES, 1999). 

Um dos aspectos relevantes dessa proposta é que ela tem como pano de fundo as 

reflexões sobre educação do campo, portanto, traz uma crítica a histórica destituição de 

direitos da população do campo. A educação do campo é uma temática essencial da 

presente pesquisa, pois nos auxilia a traçar um histórico da educação rural. 

[...] muito mais que uma simples mudança de nomenclatura — rural para 
campo —, a expressão educação do campo constituiu um dos traços 
marcantes da identidade de um movimento nacional que vem se consolidando 
na luta por políticas publicas que garantam o direito da população rural a uma 
educação que seja no e do campo (SILVA, 2008, p. 108). 

Diante das históricas negações do direito à educação no meio rural e pensando as 

possibilidades de construção de um processo educativo que não esteja apenas situado no 

campo, mas que de fato possua relação com esse espaço. 

Trata-se, portanto, de um movimento que pensa a educação para além do 

letramento, mas na formação de sujeitos, como bem apresenta SILVA:  

Em suas concepções e princípios, é possível identificar que a perspectiva de 
educação que tem sido assumida pelo movimento de educação do campo não 
cabe em uma escola. É uma perspectiva muito mais ampla, em que a 
educação não se reduz apenas a dimensão escolar. Todavia, a luta pela escola 
tem sido um dos seus traços marcantes. Isto porque existe o entendimento de 
que a negação do direito à escola é um exemplo emblemático do projeto 
educacional que foi imposto ao campo e de que o tipo de escola que está no 
meio rural tem sido um dos componentes da dominação e degradação das 
condições de vida dos sujeitos do campo (SILVA, 2008, p. 109). 

“O conceito de educação do campo vem sendo construído nos movimentos que 

lutam pela terra de trabalho, organizados na Via-campesina Brasil” (RIBEIRO, 2010, p. 

41). Não se trata de uma negação da escola,  pois “A própria escola [...] é, por hipótese, 

lócus de disputa entre distintos atores, classes e grupos sociais, sobre as concepções de vida 

pública, espaço público, esfera pública” (CAMPOS, 2012, p. 369). Compreende-se que 

esta cumpre papel fundamental na própria implementação da educação do campo, mas 



há uma concepção mais ampliada de educação, para além do próprio processo de 

escolarização, por isso, inclui a escola, mas a extrapola. Evidenciando a dimensão da 

vivência do trabalho, do movimento social e da relação com a terra, podendo sintetizar 

nas pedagogias do oprimido, do movimento e da terra.  

Entende-se, contudo, que boa parte das ações desse movimento tem se orientado 

para diminuição das desigualdades no acesso à escolarização.  

Apesar da compreensão de educação contida nas práticas e na elaboração 
teórica que tem estruturado tal conceito estender-se para além da dimensão 
escolar [...] parte relevante do movimento [...] tem se dado em torno da luta 
pela redução das desigualdades no direito à educação escolar, nos diferentes 
níveis, no território rural (MOLINA; MOURÃO SÁ, 2010, p. 369) 

O termo campo em substituição ao rural surge na perspectiva de construção de uma 

nova concepção “Contrapondo-se ao rural como negação histórica dos sujeitos que 

vivem do trabalho da/com a terra, esses movimentos ressignificam a si mesmos [...] e à 

sua educação, negando o rural e assumindo o campo como espaço histórico de disputa 

pela terra e pela educação” (RIBEIRO, 2010, p. 41).  

Um marco histórico da articulação do movimento de educação do campo se dá após 

a primeira Conferência “Por uma educação básica do campo”, inaugurando um novo 

debate, que superava a educação rural como perspectiva educacional para o campo, 

realizada em 1998 e organizada pelo MST, CNBB, UNICEF e UNESCO, segundo 

VENDRAMINI. 

É preciso compreender que a educação do campo não emerge no vazio e nem 
é iniciativa das 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 (VENDRAMINI, 2007, p. 3). 

A segunda Conferência foi realizada em 2004, que evidenciou a incorporação do 

debate por outros movimentos sociais e sindicais do campo, ampliando o campo de 

discussão. Nessa conferência foram aprovadas as Diretrizes Operacionais para 

Educação Básica nas escolas do Campo (RIBEIRO, 2010). 

Compartilhamos do entendimento que as EFAs historicamente não se 

constituíram a partir da luta dos movimentos sociais, porém hoje elas podem se 

configurar como um espaço de resistência e muitas incorporaram as pautas da Educação 



do campo e da educação popular. Nesse sentido, compreendemos as EFAs como um 

espaço de formação integral do sujeito, para além da própria escolarização como elucida 

Nosella (1977), em relação à EFA “[...]a Escola Família Agrícola (...) não deixa de ser 

uma experiência cujo sentido extrapola o âmbito meramente educacional para interessar 

ao problema do homem contemporâneo como tal”. (1977, p. 11). Esse objetivo 

audacioso exige um processo de formação ainda mais complexo e elaborado, tanto no 

que se refere à formação dos (as) monitores (as) como dos próprios (as) estudantes.  

O debate acerca da necessidade de políticas públicas que atendam a essa 

especificidade da Educação do Campo vem sendo amplamente debatida. Há frutos e 

avanços nesse campo, mas há imensos desafios a serem enfrentados. Um deles é a 

relação estabelecida com o as instituições do Estado em grande parte do país em que as 

EFAs estão implantadas, com exceção dos estados do Amapá e do Espírito Santo.  

O financiamento estatal propicia uma grande estabilidade às EFAs, já que as 

famílias e associações dificilmente possuem meios para manter os centros, porém, em 

alguns casos, esse vínculo estabelecido ocasionalmente gera desvios nos aspectos 

pedagógicos, e até associativos, podendo comprometer o caráter público das 

experiências. 

[...] ao focalizar as experiências de pedagogia da alternância, a autonomia é 
um problema que surge e se mantém não só na relação com as igrejas cristãs, 
que apoiam os movimentos sociais, mas também na relação com o Estado, 
que pretende manter o controle sobre aquelas experiências, porém sem 
grandes custos (RIBEIRO, 2010, p. 302). 

        Historicamente, na constituição da experiência italiana, posterior à experiência 

francesa, esteve bastante vinculada ao Estado, o que implica ganhos infra-estruturais e 

perdas político-pedagógicas, nesse caso:  

Em termos de metodologia elas adaptaram ao ambiente italiano a 
metodologia francesa. O relacionamento com os poderes públicos é grande, 
portanto certas facilitações são maiores. Os docentes, porém, muitos deles 
sendo funcionários do Estado, eram menos motivados do que os docentes 
franceses. É uma experiência que encontrou apoio na Igreja, mas nasceu 
diretamente pela ação de homens políticos: o inverso do que aconteceu na 
França (NOSELLA, 1977, p. 30). 

Não compreendemos, contudo, que a relação com o Estado, implique 

necessariamente ganhos para construção da dimensão pública da escola, contudo, não 

necessariamente acarrete um distanciamento dessa dimensão. Cabe aos grupos 



organizados mediarem esses processos. É importante caracterizar os processos 

históricos e as concepções atuais das propostas em alternância, pois historicamente 

houve apropriações e transformações que metamorfoseiam de maneira essencial a 

proposta. 

Justifica-se, desse modo, a importância e a atualidade de tornar claras as 
práticas e as concepções de Pedagogia da Alternância que a fundamentam. 
Isso porque essa Pedagogia pode significar um caminho para viabilizar a 
relação entre trabalho produtivo e educação escolar na formação humana dos 
trabalhadores rurais/do campo. No entanto, pode ser também uma estratégia 
do Estado capitalista tanto para a formação dos jovens agricultores quanto 
para a formação dos jovens trabalhadores urbanos (RIBEIRO, 2008, p.5). 

 Destacamos também que não há consensos, entres os movimentos sociais e 

sujeitos, no entendimento da alternância como pedagogia e método de trabalho. Em 

linhas gerais, pode-se afirmar que “[...] a pedagogia da alternância, em tese, articula 

prática e teoria em uma práxis” (RIBEIRO, 2010, p. 292). 

 Essa pedagogia consiste na formação da pessoa utilizando espaços e tempos 

diferentes divididos entre o meio socioprofissional junto com a família, comunidade e 

trabalho e meio escolar em internato orientado por monitores e outros colaboradores 

guiado por uma proposta que busca à formação integral do educando. 

 Podemos caracterizar a pedagogia da alternância das EFAs no Brasil como uma 

proposta incorporada ao movimento político-pedagógico da educação do campo, que 

apesar de possuírem nascedouros distintos, pretendem refletir o campo como um 

território de disputa e símbolo desenvolvido pelas memórias coletivas dos sujeitos que 

ali criam e reproduzem suas existências. Consideramos a alternância como uma 

proposta pedagógica que dá ênfase aos tempos de aprendizagem e principalmente à 

relação teoria-prática, e assim, busca-se a formação integral dos sujeitos embasada nos 

ensinamentos das experiências acumuladas. Desta forma, a pedagogia da alternância se 

efetiva, principalmente, na perspectiva de organização dos tempos e espaços educativos, 

[...] por organizar toda a formação integral dos educandos (as), numa 
articulação permanente entre o meio sócio profissional (família, comunidade, 
trabalho) e o meio escolar em internato no qual os educandos (as) convivem 
entre si, como os (as) educadores (as), com outros formadores (as) que são 
chamados a contribuir com o processo de formação, e principalmente, 
estabelecem um diálogo entre os saberes que foram construídos na sua 
formação no contexto familiar e social e que vivem com os saberes das 
diferentes áreas do conhecimento (SILVA, 2007, p. 58). 



 

        Pode-se pensar que todas as escolas alternam tempos na escola e tempos junto à 

família, contudo, o diferencial da Pedagogia da Alternância, para além de alternar esses 

tempos, consiste em tornar ambos os espaços, tanto o residencial, como o escolar/ o 

profissional, em espaços de aprendizagem sistemática. Ou seja, por meio de 

instrumentos pedagógicos específicos, como o caderno da realidade, torna tais 

momentos de aprendizagem, momentos acompanhados pela equipe pedagógica da 

escola. Isso porque apesar de todas as escolas considerarem que os (as) estudantes não 

aprendem apenas na escola, essa pedagogia veio dar centralidade a essa aprendizagem 

fora do espaço escolar. 

 É importante destacar que a alternância é uma proposta construída a partir de 

diversas experiências e programas educativos, não se configurando como um modelo 

homogêneo a ser aplicado, principalmente no caso brasileiro. Nas diferentes regiões do 

país, as EFAs – e os outros CEFFAs[1], se constituíram de forma diferenciada, de 

acordo com as conformações complexas de seus territórios sociais, políticos e culturais. 

Portanto, os processos formativos – tanto da equipe pedagógica, gestora e dos 

estudantes, os instrumentos pedagógicos e o trabalho como ato pedagógico se dá de 

forma divergente, promovendo dinâmicas próprias aos CEFFAs. 

        A articulação entre educação e experiência é pressuposto fundamental para o 

trabalho em alternância, pois não se trata apenas de condensar o trabalho escolar, e 

alterná-lo com tempos na comunidade, por isso o espaço comunitário ou da família deve 

ser fundamentalmente tempo de estudo, experimentação e aprendizado. Sabemos que 

esses processos ocorrem de qualquer maneira, mas ele não deve ser espontâneo, mas 

sim orientado, sistemático e mediado por instrumentos pedagógicos adequados como: o 

PE (Plano de Estudo), visitas à família, estágios, entre outros. “[...] essa estreita ligação 

entre função educativa, diretiva e organizativa passará a ser um traço do perfil de 

educador que os movimentos demandam [...]” (ARROYO, 2005 apud MOLINA; 

MOURÃO SÁ, 2010, p. 374).  

[...] é imprescindível a inclusão de todos os parceiros envolvidos no processo 
educativo como co-produtores da formação, evitando, assim, no melhor estilo 
da pedagogia tradicional, que o tempo-comunidade ou o período no meio 
familiar se torne meramente espaço de socialização e-ou prática dos 
conteúdos teóricos (SILVA, 2010, p. 438). 



 

        É através dessa articulação que a alternância possibilita o diálogo entre os 

saberes construídos no contexto familiar e social, entre a teoria e a prática, diálogo este 

necessariamente construído através das responsabilidades partilhadas entre famílias, 

monitores (as), estudantes e gestores (as) associados (as).  

 Para que tal processo se efetive,  

[...] é necessário que os sujeitos participantes do processo educativo 
construam uma visão de mundo que ultrapasse a visão utilitarista da escola. 
Isso significa dizer que a escola tem de ter um vínculo direto com o trabalho, 
não apenas como necessidade, mas como liberdade de expressão, como 
espaço de criatividade, de realização de trabalho intelectual e manual, espaço 
de apoio e reflexão sobre a educação e a participação dos sujeitos na 
sociedade, dentre outros (JESUS, 2010, p. 417). 

 Esse é um desafio que envolve o conjunto de sujeitos que constituem as Escolas 

Família-Agrícola, e que exige um conjunto de condições de trabalho, que na realidade 

estão muito aquém do ideal. 

Compreendemos que “Pensar o sujeito humano fora das relações sociais ou 

separar o mundo da necessidade do mundo da liberdade, do trabalho e do não-trabalho, 

é inscrever-se numa compreensão idealista de sujeito humano”(FRIGOTTO, 2011, p. 

30). Entendemos dessa forma, pois “[...] o ato de agir sobre a natureza transformando-a 

em função das necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho” 

(SAVIANI, 2007, p.154). 

Pensar o que é trabalho e a importância deste como princípio educativo se torna 

essencial pela centralidade que esse possui na vida humana, o trabalho é essencial na 

transformação da realidade e na autotransformação. É fundamental destacar que a vida 

humana não se resume a essa dimensão do trabalho, como elucida Antunes (1999): 

“Dizer que uma vida cheia de sentido encontra na esfera do trabalho seu primeiro 

momento de realização é totalmente diferente de dizer que uma vida cheia de sentido se 

resume exclusivamente ao trabalho, o que seria um completo absurdo” (p. 143). O autor 

evidencia a necessidade de incluir “[...] a arte, a poesia, a pintura, a literatura, a música, 

o momento de criação, o tempo de liberdade, tem um significado muito especial”, 

ressalta ainda que esse nível de abstração de se pensar a vida requer a possibilidade de 

pensar as conexões mais profundas entre trabalho e liberdade. Para pensar a relação 



trabalho e educação é preciso trazer à baila essa complexidade da formação humana. Já 

que a questão em voga não é pensar como nos escolarizamos, mas sim como nos 

humanizamos, sendo esse o papel pedagógico da escola, em tese. 

Consideramos, contudo, a necessidade de manter o entendimento do trabalho 

como atividade humana criadora, nesse sentido compartilhamos a afirmação de Caldart 

(2012A) “[...] defendemos o trabalho como base principal do projeto educativo da 

escola e que se vinculem os conhecimentos escolares ao mundo do trabalho e da cultura 

por ele produzida, participando das lutas de superação  da forma histórica que o trabalho 

assume na sociedade capitalista” (p. 37). 

“A educação do campo ganha um novo sentido, quando associada a um 

movimento social que defende a educação articulada com a criação de condições 

materiais para a vida no campo” (VENDRAMINI, p. 9). Desse modo, observamos que a 

Pedagogia da Alternância respaldada pela Educação do Campo constrói tempos e 

espaços articulados de aprendizagens, e é através do trabalho do campo que esta ganha 

significado, por fazer a escolarização articulada de fato com a realidade. 

Trabalho e Educação são questões que perpassam de maneira transversal a 

proposta de Educação do Campo, por compreender o trabalho como princípio 

educativo, e possui uma relação com a presente pesquisa, por pretender discutir o 

trabalho dos (as) monitores (as) no processo de construção da pedagogia da alternância 

e as metamorfoses do trabalho na formação dos (as) estudantes. 

A centralidade que observamos no trabalho realizado por esses sujeitos nas 

EFAs, em relação ao trabalho, no seu sentido ontológico, permite uma formação que 

instrumentaliza para construção da vida pública, diferente de diversos processos de 

formação em curso. 

O trabalho dos (as) monitores (as) das EFAs exige um envolvimento com a 

escola para além da docência, inclui a gestão dos processos educativos que ocorrem na 

escola e à sua volta. Contudo, a formação oferecida pelo trabalho, ou até mesmo a 

formação exigida para a contratação desconsidera essa realidade.  

 A prática sem estar associada a uma reflexão teórica torna-se praticismo, sem 

possibilidades de mudança, e a teoria sem inserção na realidade, torna-se idealismo. No 



caso das EFAs, a necessidade de inserção de momentos de estudo coletivos torna-se 

condição para que sua pedagogia se efetive. 

Tanto a formação a partir da experiência, ou seja, pessoal, quanto à 

institucionalizada, realizada de forma coletiva, são fundamentais para que os (as) 

monitores (as) possam cumprir seus papéis, desenvolver a metodologia da alternância 

com todos os instrumentos, posicionando-se sempre de forma crítica e reflexiva sobre 

os processos e situações ocorridas. A União Nacional das Escolas Famílias Agrícola – 

UNEFAB é a entidade responsável por assumir a formação, e em meados da década de 

1990, elaborou um plano de formação que foi distribuído para todas as regionais para 

serem seguidos. 

Bom, nos propusemos a pensar diversos conceitos distintos e que podem se 

somar para problematizar as experiências das EFAs na educação do campo. O trabalho 

como princípio educativo, a educação do campo, a alternância como pedagogia, o 

público e o privado, são conceito que lançam luzes distintas para pensar o processo 

educativo a partir de uma escola associativa, com caráter público-não estatal, com vistas 

à construção da cidadania, a partir de uma lógica não sectarizante do campo, mas 

pensando essa especificidade. 

A atual conjuntura com 

Os novos ventos que sopram nas políticas públicas de vários países da 
América do Sul, nesse caso, têm como um dos vetores importantes de 
sua origem a resistência que se constituiu, mais tênue ou mais forte, 
em cada momento, nas ações e nos discursos de uma muito variada 
gama de movimentos sociais, entre eles diferentes movimentos por 
educação que, nessa medida, precisam ser reconhecidos como 
interlocutores, para que seja possível expandir e aprofundar o caráter 
público das diretrizes estatais (CAMPOS, 2012, p. 372). 

 Além de “aprofundar o caráter público das diretrizes estatais”, no caso do 

processo em curso nas EFAs, trata-se de mediar a aproximação do Estado dessas 

experiências públicas não-estatais, como o principal objetivo que não tendam a perder o 

caráter público pela aproximação de recursos estatais. 
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