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Resumo 

Educar sujeitos do campo é um desafio para o mundo contemporâneo, visto que tais jovens 

vivenciam uma realidade totalmente diferenciada das escolas localizadas nas áreas urbanas. Neste 

sentido a pedagogia da alternância pode ser uma alternativa para ofertar uma educação capaz de 

contextualizar a vida dos sujeitos do campo e o trabalho produtivo que realizam. Portanto, o 

objetivo do referido artigo é discutir como a pedagogia da alternância, utilizada nas Casas 

Familiares Rurais pode ser uma organização do trabalho educativo que visa expandir as concepções 

criticas dos jovens no sentido de educá-los para transformação do lugar onde vivem, 

contextualizando de forma critica a categoria trabalho, numa simbiose entre educação formal e 

informal. Para tanto, utilizamos da metodologia de pesquisa ação a partir de um trabalho de campo 

realizado na Casa Familiar de Santo Antonio do Sudoeste, como instrumento de pesquisa  

realizamos um levantamento bibliográfico acerca de alguns conceitos e em simbiose com o trabalho 

de campo produzimos o texto que segue. 
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Introdução  

 

 

A escola tradicional pautada no ensino aprendizagem apenas a partir de bases teóricas 

demonstra sua fragilidade, em especial na contemporaneidade, porque não consegue dar respostas 

aos educandos para os desafios do mundo hodierno. Em especial porque aborda os conteúdos de 

maneira fragmentada e distante da realidade dos mesmos, por isso a escola se torna enfadonha e 

desinteressante, de certa forma esse fato explica em partes, o desinteresse geral nas aulas e os sérios 

casos de indisciplina. 

Neste sentido, é importante analisarmos iniciativas que visem construir um educar que 

rompa com essa lógica e nesta busca encontramos os exemplos das Casas Familiares Rurais, criadas 

na França em 1935 com o objetivo de responder as demandas educacionais dos jovens que viviam 

no campo e não conseguiam ver sentido na educação oferecida, pois a mesma discutia conteúdos 

distantes da realidade que vivenciavam. 

Sabe-se que os sujeitos do campo têm uma práxis diferenciada daqueles que vivem na 

cidade, por isso o seu espaço de educar necessita ser ofertado a partir de uma leitura critica da 

realidade que os circundam. Neste aspecto, a contextualização da categoria trabalho é 

imprescindível e deve permear todo o currículo escolar, no sentido de expandir a consciência dos 



jovens em especial no ensino médio, etapa onde a formação crítica é essencial tendo em vista que 

serão futuros trabalhadores.  

Contextualizar a categoria trabalho no currículo de formação dos sujeitos do campo torna-

se imperativo tendo em vista a importância de garantia de sua permanência neste espaço, os censos 

demográficos e as pesquisas dos últimos anos tem demonstrado que a população rural tem 

diminuído a cada novo recenseamento, em especial os jovens. 

A pedagogia da alternância é uma proposta pedagógica e metodológica que visa garantir 

aos sujeitos do campo espaços e tempos de aprendizagem diferenciados e que possam integrar a 

teoria que se ensina na escola com a problematização da realidade que se vivencia no lugar onde 

eles vivem. O aluno passa um tempo na escola geralmente uma semana e a outra ele intercala com a 

propriedade rural onde vive. 

Tendo como base tais assuntos, o presente artigo visa discutir como a pedagogia da 

alternância, utilizada nas Casas Familiares Rurais pode ser uma organização do trabalho educativo 

que visa expandir as concepções criticas dos jovens no sentido de educá-los para transformação do 

lugar onde vivem, contextualizando de forma critica a categoria trabalho, numa simbiose entre 

educação formal e informal. 

Como metodologia utilizamos a pesquisa participante, assim como pesquisa ação, que nos 

possibilitou interagir com membros do objeto de pesquisa, a partir de um trabalho de campo, 

realizado em outubro de 2014 na Casa Familiar Rural de Santo Antonio do Sudoeste e também uma 

visita técnica na ARCAFARSUL (Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do  

Brasil ) em Barracão, ambas cidades no sudoeste do Paraná. Para redigir o presente artigo 

utilizamos como procedimento metodológico uma revisão de literatura acerca da pedagogia da 

alternância e da contextualização da categoria trabalho na educação. Por final, analisamos os 

elementos encontrados no trabalho de campo confrontando com o referencial teórico pesquisado e 

então passamos a redação final. 

Esperamos contribuir para ampliar o debate acerca das possibilidades que a pedagogia da 

alternância pode ofertar a constituição de uma educação que consiga aliar teoria e prática na 

formação de sujeitos críticos que possa transformar sua realidade na busca de um humanismo 

integrador. 

 

 

Pedagogia da alternância: e os desafios de unir prática/teoria   

 

Segundo Ribeiro (2008) a pedagogia da alternância por ser utilizada por diferentes sujeitos, 

com diferentes concepções e aplicada em diversas regiões do mundo e do Brasil, tornou-se um o 

termo polissêmico. Mas podemos encontrar nestas variadas utilizações algo que é comum entre 

elas, que é a sucessão de tempos e espaços de aprendizagem, sendo assim o aluno permanece um 

tempo na escola (que pode variar conforme a entidade que adota a alternância podendo ser de uma 

semana ou duas) e o tempo comunidade, onde os jovens retornam as suas propriedades, 

comunidades, assentamentos com objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no 

espaço escola, a partir dos problemas previamente levantados nestes espaços informais de educação. 

É importante destacar que “... os jovens podem encontrar alimento intelectual, moral, e artístico 

noutros lugares...” (MESZAROS, 2008, p.54). Outra concepção da pedagogia da alternância 

apontada por Ribeiro é a união entre o trabalho produtivo e a educação escolar formal, com objetivo 

de contribuir para uma formação humanista. 



O tempo na alternância apresenta-se descontínuo na continuidade das sessões 

(sessão escolar e sessão familiar). Sendo assim, é importante ressaltar que esse 

movimento metodológico não se caracteriza em um esquema binário nem de 

contextos justapostos ou associados: escola e família, teoria e prática. Ao contrário, 

aponta para as complementaridades na conexão entre todos os elementos, 

momentos, contatos, linguagens e experiências possibilitando uma formação com o 

devir, uma formação criadora. (VERGUTZ, 2012, p. 12). 

Vincular o trabalho com a educação pode ser se bem articulado um processo de expansão 

critica da consciência na busca da conquista de liberdade do ser no mundo. No campo os educandos 

trabalham desde muito jovens e muitas vezes não compreendem este ato enquanto apropriação de 

conhecimento que servirá para definir seu lugar no mundo e qual papel produtivo que  

desempenham numa sociedade capitalista. Ao se apropriarem dessas ideias, eles podem encontrar 

mecanismos de autonomia e novas possibilidades de ressignificar a própria vida e os rumos de sua 

comunidade. 

Estudos apontam que além do Brasil, vários países europeus não estão imbuídos em pensar 

em uma educação de qualidade para as populações do campo. Por isso, a educação do campo hoje 

em especial no Brasil é pensada a partir dos movimentos sociais, sindicatos e organizações de 

agricultores que tentam gestar uma proposta própria para estes sujeitos que historicamente foram 

alijados das políticas públicas. Ribeiro (2008) estuda as experiências de pedagogia de alternância na 

proposta pedagógica do Movimento dos Sem Terra, segundo a mesma, a pedagogia da alternância 

esta na origem da criação da Fundação de Desenvolvimento de Educação e Pesquisa da Região 

Celeiro (FUNDEP) e do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária 

(ITERRA). Propostas essas, que avançam em relação o ensino clássico ou tradicional. Desse modo, 

a pedagogia da alternância não é uma exclusividade apenas das Casas Familiares Rurais, onde ela 

foi criada, mas atualmente descende e está presente em propostas que objetivam a emancipação 

humana a partir da luta pela terra. 

Em relação à constituição histórica da pedagogia da alternância, vale lembrar que está 

surge na França em 1935 quando um jovem se sente desinteressado pela escola, em especial porque 

ela não contextualizada sua vida no campo, e ao buscar a solução junto a um padre, o religioso 

começa a pensar numa outra possibilidade de educação que pudesse integrar os conhecimentos 

teóricos (educação formal) com a vida no campo, ou seja, a prática cotidiana desse jovem. Assim 

surge a ideia de tempos e espaços de alternância como processo educativo, ao mesmo tempo é 

possível detectar a construção de uma práxis, onde a teoria irá construir prática e a última 

reconstruir teoria, numa simbiose de conhecimento que irá ressignificar a vida do sujeito. 

Em 1942 houve a organização da União das Casas Familiares Rurais na França e a partir 

do final da Segunda Guerra Mundial iniciou um processo de expansão destas instituições pela 

Europa, África, Ásia, América dando origem a uma associação em escala mundial (RIBEIRO, 

2008). Utilizando-se da pedagogia da alternância, alternando educação formal e trabalho produtivo, 

mas com outro nome, surge na Itália na década de 1960, a Escola Família Agrícola. No Brasil está 

instituição chega primeiro do que as Casas Familiares Rurais, no estado do Espírito Santo no 

município de Anchieta no final da década de 1960 (NOSELLA, 1977). Em Alagoas em 1981 chega 

ao Brasil a primeira Casa Familiar Rural baseada no modelo francês, porém esta não teve êxito, seis 

anos depois no sudoeste do Paraná, no município de Barracão foi criada mais uma CFR, e após este 

marco percebeu-se um processo rápido de expansão destas instituições pelos três estados do sul do 

Brasil. 

Atualmente existem algumas entidades que congregam, no estilo associação tanto as Casas 

Familiares Rurais quanto as Casas Família Agrícola: 

No Brasil as Escolas Famílias Agrícolas estão afiliadas à UNEFAB (União 

Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil) e as Casas Familiares Rurais 



filiadas à ARCAFAR/Sul (Associação Regional das Casas Familiares Rurais do 

Sul do Brasil) e à ARCAFAR/Norte e Nordeste (Associação Regional das Casas 

Familiares Rurais do Norte e Nordeste do Brasil). (VERGUTZ, 2012, p.7) 

 

 

Um ponto fundamental a ser considerado, é a presença da igreja católica na constituição e 

manutenção das Casas Familiares Rurais, segundo Chartier (1986) na Europa quando na criação das 

CFR a presença da igreja foi significativa por dois motivos: está instituição tinha receio de que as 

teorias comunistas ganhassem adeptos entre as populações do campo em um momento onde uma 

ala menos conservadora que pregava o catolicismo social (com objetivo de preparar os católicos 

para ações de protagonismo) começa a ter destaque, o segundo motivo era a luta da própria igreja 

contra a desumanização causada pelo sistema capitalista. 

Embora as Casas Familiares Rurais pareçam uma escola ideal, ela apresenta alguns 

problemas que foram pesquisados por Ribeiro (2008) baseada em estudos de autores europeus. 

Neste sentido a autora destaca que na França há indícios que em alguns casos as escolas que 

utilizam da pedagogia da alternância (combinando escolarização formal e trabalho produtivo) 

organizadas por entidades que assumem a responsabilidade de formar jovens e crianças das classes 

populares (igrejas, sindicatos, cooperativas de agricultores entre outras) pode se transformar em 

uma possibilidade de retirada dos Estados e de sua obrigação em oferecer a população do campo 

instituições educacionais de qualidade. Portanto, nesta concepção as Casas Familiares e as Escolas 

Família Agrícola serviria como política do estado capitalista. Isso também ocorre no Brasil, pois ao 

pagar um monitor e não um professor concursado os gastos públicos com a educação do campo são 

menores. Outro agravante, é a diminuição do tempo de estudo, às vezes a complementaridade dos 

estudos, para suprir o tempo que o jovem passa na comunidade é realizada a noite e pelo fato dos 

jovens e professores estarem cansados a qualidade e  aproveitamento são menores.  

Também é importante apontarmos, para o fato de que os professores que graduados em 

apenas uma ciência, ministra aulas de todas da mesma área, como por exemplo, na Casa Familiar de 

Santo Antonio do Sudoeste no Paraná uma professora formada em Geografia, ministra aulas de 

História, Filosofia, Geografia e Ciências Sociais; sabe-se que para lecionar uma disciplina é 

importante que o professor tenha um curso de graduação na ciência onde ele professa a respectiva 

aula, assim ele terá mais domínio e segurança intelectual na contextualização ao abordar os 

conteúdos, a partir dos pressupostos teóricos do objeto de estudo e das categorias de analise da 

ciência que sustenta a disciplina. Salvo exceção quando o mesmo é formado em cursos superior de 

educação do campo, que é organizado por áreas de conhecimento e durante o curso o futuro docente 

tem discussões dos pressupostos teóricos de todas as ciências que compõe a área de formação.  

 

 

Categoria trabalho: e a importância de contextualização no currículo da educação de jovens 

 

Atualmente muitos pesquisadores discorrem sobre a crise do trabalho. Será que um mundo 

pautado no trabalho já não faz mais sentido? Vivemos numa sociedade do trabalho, sem trabalho?  

Há algumas mudanças que indicam uma profunda transformação estrutural e conjuntural na vida 

social e política? Essas indagações estão presentes na obra de Antunes (1997) e são importantes 

porque se quisermos dialogar com categoria trabalho nos currículos escolares, em especial no 

ensino médio, torna-se latente os questionamentos acerca das metamorfoses da referida categoria 

para o mundo hodierno.  



Sabe-se que o trabalho é uma dimensão da vida cotidiana, tanto social como política, é por 

ele que aprendemos a ser “adultos” a ter responsabilidades e também a exercer a cidadania em 

simbiose com a práxis humana, por isso esta categoria tem uma centralidade nos fenômenos sociais 

que determinam nosso devir no lugar onde vivemos e no mundo. 

Neste sentido muitos documentos que norteam as diretrizes acerca do que ensinar no 

ensino médio destacam a centralidade de se educar para o mundo do trabalho. No referencial legal e 

conceitual das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (2012) é possível visualizar a 

importância dada ao trabalho: 

Art. 5º O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se 

em: 

I - formação integral do estudante; 

II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, 

respectivamente; 

III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 

IV - sustentabilidade ambiental como meta universal; 

V-indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como 

entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 

VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-

profissionais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

contextualização; 

VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos 

sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de 

trabalho e das culturas a eles subjacentes; 

VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento 

curricular. (grifo nosso, MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, 2012). 

 

 Porém, é necessário ter cuidado teórico com essas determinações. Porque educar para o 

mundo do trabalho não significa apenas adestrar em uma determinada competência ou habilidade 

ou ensinar técnicas para que o jovem possa se inserir no mercado de produção, ou ensinar aos 

jovens trabalhar em equipe, ser flexível, dinâmico, criativo entre outros elementos que pregam a 

organização de trabalho toyotista. Ao final do ensino médio, durante, ou às vezes até antes o jovem 

em especial aqueles de classes populares terão que trabalhar, neste sentido, a escola tem um papel 

primordial, em especial as disciplinas de ciências humanas que é de contextualizar alguns conceitos 

norteadores para o entendimento do ser/estar no mundo, ou seja, a posição que o trabalhador ocupa 

nas relações de produção e que determina também as relações sociais vivenciadas no cotidiano seja 

no local de produção, na família ou em sociedade. 

Portanto, no processo de contextualização do trabalho no currículo do ensino médio é 

necessário discutir alguns conceitos básicos para um entendimento mais critico do mundo no qual o 

jovem está inserido. Nesta construção, é essencial questionar acerca da: alienação, classes sociais, 

relações sociais, acumulação do capital sendo chaves para transcender a autoalienação do trabalho, 

com objetivo de uma formação integral do estudante, promovendo uma efetiva emancipação 

humana pela visão critica dos mecanismos engendrados na práxis humana construída a partir da 

inserção no mercado do trabalho. 

O objetivo de uma contextualização mais critica do trabalho na escola é fugir da função 

que a educação tem se prestado historicamente, segundo Passeron e Bordieu (1976) tendo o papel 

de reproduzir os ideais das classes dominantes, para subjugar o trabalhador as condições de 

exploração do capital. Mészáros esclarece essas idéias: 

 
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu- no seu 

todo- ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema capitalista, como também gerar e 



transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se 

não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 

“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou 

através de uma dominação cultural e uma subordinação hierárquica e 

implacavelmente impostas.  A própria História teve de ser totalmente adulterada, e 

de fato freqüente e grosseiramente falsificada para esse propósito...” (MÉSZÁROS, 

2008, p. 36). 

 

Neste sentido, Mészáros de forma radical prega que a solução está no rompimento com o 

sistema capitalista. Para o autor o capital é irreformável, incorrigível e incontrolável, portanto não 

podemos esperar uma educação libertadora inserida na lógica do sistema capitalista. Porém, 

acredita-se que enquanto não há rompimento total com o sistema capitalista é importante pensar em 

algumas propostas que não vão solucionar por completo os problemas da educação, pois como 

prega o mesmo, as reformas na educação ainda na lógica do capital são apenas formais e não 

essenciais, mas tentar extrair os pontos positivos e ficar em alerta com as contradições de uma 

educação ainda inserida nas relações de produção capitalista. Por isso, quando discutimos as 

metodologias e a organização do emprego da pedagogia da alternância nas Casas Familiares Rurais, 

encontramos várias contradições que demonstram as fragilidades mesmo de uma alternativa que 

busque uma educação libertadora, porque a mesma ainda encontra-se na lógica de uma educação 

inserida no sistema capitalista e apresenta as contradições de uma educação a serviço do processo 

de internalização das condições de legitimidade do sistema. 

Mesmo com essas limitações, a pedagogia da alternância se bem empregada, pode ser uma 

possibilidade de questionar a internalização da autoalienação do trabalho, a partir do debate da 

contextualização da educação formal que é oferecida nas dependências das Casas Familiares Rurais 

e a educação não formal que ocorre na vivencia dos jovens em suas comunidades, propriedades 

rural, assentamentos e outros. Nesse sentido, a lógica do educar transcende a mera transferência de 

conhecimento, condenada por Mészáros (2008), mas sim deve provocar a conscientização critica de 

mundo e testemunho de vida. Sendo assim, é necessário que a escola mantenha vivo o vinculo entre 

trabalho e educação como destaca Mészáros: 

Ao pensar a educação na perspectiva da luta emancipatória, não poderia senão 

restabelecer os vínculos- tão esquecidos- entre educação e trabalho, como que 

afirmando: digam-me onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi 

onde está a educação....Para que serve o sistema educacional- mais ainda, quando 

público-, se não for lutar contra a alienação?   Para ajudar a decifrar os enigmas do 

mundo, sobretudo e do estranhamento de um mundo produzido pelos próprios 

homens? (MÉSZÁROS, 2008, p. 17). 

 

A pedagogia da alternância ao valorizar as experiências sociais, o lugar de vivencia do 

aluno enquanto “lócus” de aprendizagem, contextualiza o trabalho realizado pela família, 

valorizando o saber, os modos de produção no campo e sua cultura, possibilitando ao jovem 

camponês o reconhecimento de sua identidade e de sua participação social e política na comunidade 

onde vive e conseguintemente, sua posição enquanto trabalhador nas relações de produção e 

relações sociais construídas dentro e fora do local de trabalho. 

 

Casa Familiar Rural: cotidiano, ensino e trabalho 

 



No segundo semestre de 2014, foi realizado um trabalho de campo com os alunos da 

disciplina de Ensino da Geografia e Estágio de Vivência Docência, da Universidade Estadual de 

Londrina, do curso de Geografia, para a sede da ARCAFAR SUL (Associação Regional das Casas 

Familiares Rurais do Sul do Brasil) no município de Barracão e à Casa Familiar Rural Santo 

Antonio do Sudoeste, em Santo Antonio do Sudoeste, no Paraná, com o objetivo de conhecer e 

problematizar a educação no campo, a partir do trabalho realizado na CFR e compreender a 

pedagogia da alternância. 

Fundada em 1991 no município de Barracão, a ARCAFAR SUL se pauta em um trabalho 

filantrópico, que busca desenvolver e possibilitar oportunidades aos jovens agricultores por meio de 

uma formação integrada com a realidade do campo, a fim de terem novas perspectivas de inclusão 

social, geração de renda e melhoria de qualidade de vida. A instituição tem como missão 

representar, assessorar e qualificar as Associações das Casas Familiares Rurais e do Mar para assim 

incentivar a reprodução da agricultura familiar e da pesca artesanal, por meio da pedagogia da 

alternância. 

Com relação à distribuição das Casas Familiares Rurais na região sul do Brasil, há 6 

unidades no Rio Grande do Sul, 22 em Santa Catarina e 43 no Paraná, totalizando 71 casas. No 

estado paranaense, as CFR estão distribuídas de forma desigual em seu território, presentes apenas 

no noroeste paranaense, centro paranaense, centro sul e região sudoeste, está última possui maior 

concentração de CFR, com 14 unidades (mapa 1). A realidade de distribuição desigual no espaço 

paranaense pode ser explicada pela presença ou não do público alvo da instituição, sabe-se que 

tradicionalmente a região sudoeste do Paraná é marcada pela forte presença de agricultores 

familiares além de uma rede bem constituída de organização dos mesmos, assim as características 

agrárias, como mão de obra familiar e população rural, faz com que haja condições e interesse da 

existência das CFR na região. 

 

Mapa 1- Distribuição das Casas Familiares Rurais no Paraná – BR. 

Autor: SILVA, Lucas Fernando Bertacco, 2014. 

 



A educação promovida pela CFR ocorre de modo gratuito, atendendo jovens do campo e 

também alguns da cidade quando sobram vagas. O diferencial das CFR em comparação aos 

colégios convencionais, é que essa prepara o aluno para a realidade em que este vivencia, pois além 

do conhecimento convencional, há o conhecimento técnico, voltado para o trabalho no campo, ou 

seja, os jovens recebem “formação técnica, profissional e gerencial, tendo como objetivo qualificar 

esses jovens e oferecer alternativas de renda e de trabalho, para assim permanecerem e beneficiarem 

a própria região”.(PARANÁ, 2015). 

A CFR de Santo Antonio do Sudoeste atende alunos do ensino médio e subsequente (alunos 

que já concluíram o ensino médio normal, mas desejam fazê-lo novamente, porém com uma nova 

perspectiva), o que passa a ser uma alternativa para aqueles que se identificam com o campo e 

desejam adquirir conhecimento científico sobre as atividades agrícolas. Segundo o diretor esta CFR, 

no ano de 2014 contava com 56 jovens, sendo que 97% residiam no campo e apenas 3% eram de 

origem urbana.  

A pedagogia de alternância, tempo/espaço alternados, adotada pela CFR, ocorre com a 

permanência de uma semana na escola e outra semana na propriedade do aluno, ao longo do ensino 

médio ocorre 60 alternâncias, ou seja, 20 a cada ano. A CFR funciona como regime de internato (no 

entanto há alunos que não dormem no local, preferem retornar à suas casas para dormir), e durante a 

semana que estão em suas comunidades, colocam em prática a teria aprendida durante a semana 

anterior. A execução do trabalho em casa precisa ser em conjunto com a família, um exemplo disso 

é o caderno de alternância, no qual o aluno deve relatar sua prática, na semana em que esteve em 

contato com as atividades do trabalho produtivo, devendo ser feito em parceria com seus pais. Este 

contato proposto pela CFR entre pais e filhos, promove a troca de conhecimentos do dia a dia com a 

teoria e técnica aprendida na escola, assim o jovem socializa de forma direta com sua família a 

aprendizagem escolar e resgata também as práticas cotidianas do trabalho no campo, além 

contribuir para o fortalecimento dos laços afetivos entre a família e a participação dos pais na 

educação dos filhos. 

A semana na escola começa na segunda-feira quando os alunos retornam de suas casas com 

o caderno de alternância, nos outros dias ocorrem aulas do currículo formal, seguindo um tema 

gerador, também são realizadas visitas técnicas, que podem ser nas propriedades dos jovens, 

agroindústrias, cooperativas, entre outros locais que atendam a necessidade do tema. Deste modo, a 

pedagogia de alternância, segue um ciclo de construção do conhecimento: valorização da realidade 

do jovem, o acompanhamento personalizado, socialização das realidades, período das aulas, visitas 

de estudo e experiências que relacionam teoria e prática (SENAR, 2012). Os temas geradores são 

escolhidos pelos professores, que planejam como será trabalhado por cada área do conhecimento e 

as atividades técnicas, como a visita em agroindústrias e propriedades. Alguns exemplos de temas 

geradores são: o manejo de gado, ordenha e o cultivo da soja, sempre conectando o trabalho 

produtivo a educação formal. Esses temas precisam ter alguma intimidade com a realidade da 

região da CFR, ou seja, realidade das propriedades dos jovens, pois na semana que estiverem em 

casa, terão de aplicar o que aprenderam na CFR em suas comunidades, assim toda teoria é posta em 

prática e os conteúdos básicos devem ser trabalhados com nexos com esses temas. 

O corpo docente da Casa é formado por quatro professores de áreas distintas, pois as 

disciplinas curriculares são estudas por áreas, além dos monitores responsáveis pelas aulas técnicas, 

que são graduados em medicina veterinária e/ou agronomia. É válido explanar, que os professores 

que atuam nas CFR, são profissionais contratados pelo governo estadual em regime de contrato ou 

PSS (Processo Seletivo Simplificado), o que promove a rotatividade de profissionais, pois há 

aqueles que assumem o cargo, mas não se adaptam às condições de trabalho, o que é prejudicial à 

instituição e à aprendizagem dos alunos. Esse rodízio de profissionais também aflige os técnicos, 

pois o salário pago não é tão atrativo como o exercício do trabalho em outros ramos da carreira e 

também porque esses não possuem a formação didática, o que dificulta o trabalho e permanência 



desses na instituição. Esses casos refletem o descaso do poder público, tanto com a questão de 

remuneração como de formação e preparo dos docentes que se dispõe a trabalhar nas CFR, além de 

apontar um problema já mencionado antes no texto que é um despreocupação dos governos em 

relação a qualidade da educação oferecida aos sujeitos do campo. 

Os conteúdos trabalhados nas CFR são os obrigatórios, presentes nos currículos de ensino 

médio normal, no entanto ensinados vinculados aos temas geradores. O calendário escolar é 

formulado de acordo com o calendário agrícola das safras, o que favorece a construção do 

conhecimento. Tanto a pedagogia de alternância como a formulação de calendário adaptado, estão 

respaldados por lei: 

O Artigo 23 das Leis de Diretrizes e Bases de Educação Nacional diz que: 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não- seriados, com base 

na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como 

base as normas curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso 

reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. (BRASIL, LDB. Lei 9394/96 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

Deste modo, a LDB estabelece possibilidades para esse método alternativo de educação, 

possibilitando a alternância e espaços/tempos de acordo com a realidade local, nesse caso, rural, 

sendo flexível na implementação dessa metodologia.  

Observamos no trabalho de campo, a participação e comprometimento que os alunos têm em 

relação à CFR, pois cada um expõe toda semana o que e como aplicou a teoria em sua comunidade; 

avaliam os professores; os temas geradores; se autoavaliam; ou seja, são de fato agentes atuantes na 

escola em que estudam, socializam o conhecimento e seus pontos de vista. Podemos observar 

também, o papel crucial da participação familiar na formação escolar dos jovens, pois os pais sabem 

o que seus filhos aprendem, vêm a utilização do conhecimento técnico ser aplicado em sua 

propriedade; participam do processo educativo. Cremos que esses são fatores de grande 

importância, os quais a educação convencional urbana carece gritantemente, pois muitos estudantes 

do ensino regular não se identificam com o colégio, nem com os conteúdos; não tem voz na 

participação política escolar e os pais pouco ou nada sabem acerca dos estudos de seus filhos. 

Esse modelo de escola também promove uma contradição, se por um lado fomenta a 

cooperação, socialização e responsabilidade entre os estudantes, visto que, esses são responsáveis 

pela limpeza, alimentação e conservação da CFR, com isso prepara os educandos para vida; a 

família e a comunidade doam os alimentos para o consumo, assim uma família que produz milho, 

por exemplo, doa esse produto, e assim por diante, o que reforça valores como a fraternidade entre 

os alunos, o que em potência é posto em prática na sociedade. Mas, por outro lado isto pode indicar 

também uma retirada do papel do estado no fomento à educação do campo. 

Sabemos que é de intenção da educação promovida pelas CFR, desenvolver a 

responsabilidade e a criticidade na vida de seus alunos, a partir da abordagem e valorização da 

realidade dos mesmos e da contextualização e valorização do trabalho produtivo que os seus 



descendentes realizam há décadas, pois a partir da problematização do cotidiano, os jovens buscam 

superar as dificuldades lançando mão do conhecimento sistematizado, além de almejarem o 

desenvolvimento de novas técnicas e alternativas para melhorarem as atividades realizadas em suas 

propriedades e/ou comunidade. Um exemplo concreto disso, é que no término do terceiro ano do 

ensino médio, os jovens apresentam o Projeto Profissional de Vida, no qual os mesmos elaboram 

um projeto de melhoria de renda e qualidade de sua propriedade e/ou comunidade, a partir do 

conhecimento sistematizado (técnico/científico e teórico/prático). É importante frisar, que com essa 

atividade o aluno pode contextualizar o trabalho produtivo a partir dos conhecimentos teóricos que 

ele aprendeu na CFR articulado com o prático ofertado graças a metodologia de alternância, espera-

se que os jovens possam com esse projeto compreender a sua existência enquanto um sujeito do 

campo e a importância das técnicas que cria para a reprodução da pequena propriedade e dos 

agricultores familiares na região onde vive, percebendo-se enquanto sujeito político de construção 

de uma história coletiva. 

Em diálogo com os jovens da CFR, observamos que a maioria dos estudantes são filhos de 

pequenos agricultores e desenvolvem a agricultura familiar. A busca pela CFR ocorreu em 

detrimento da ânsia de conhecimento que os preparem para a vida cotidiana, ou seja, um saber 

significado, que venha atender suas necessidades e que os possibilite se manterem no campo, 

desenvolver suas propriedades e/ou comunidades, gerando emprego e renda para suas famílias.  

A CFR de Santo Antonio do Oeste atende alunos de sua área rural e também de municípios 

vizinhos. O diretor informou que aproximadamente 87% dos ex-alunos continuam residindo na área 

rural, o que é um número expressivo, visto que esses implantam em suas propriedades melhorias 

que promovem o desenvolvimento da economia familiar e também local. Assim, as técnicas 

tradicionais avaliadas com os ensinamentos científicos construídos na escola, possibilitam uma 

melhor gestão da propriedade e melhorias na produção.  

Além das questões práticas de curto prazo, vários jovens passam a ver na educação uma 

melhor expectativa de qualidade vida e passam a vislumbrar um curso superior, na maioria das 

vezes, voltado às ciências agrárias, o que é benefício para a região, se o jovem depois de graduado 

retornar a comunidade de origem. Destarte, inferimos que a educação ofertada pela CFR promove 

uma conscientização política, social e econômica, pois valoriza o homem do campo, enfatiza o 

desenvolvimento do trabalho rural e o bem estar da população, mostrando aos alunos que são 

sujeitos ativos de sua vida, capazes transformar a realidade em que vivem.  

 

Considerações finais  

 

O tempo e o espaço de aprendizagem entendidos no contexto da pedagogia da alternância 

podem ser considerados como complementares no sentido que cria conexões entre teoria e prática, 

escola formal e comunidade, discentes e docentes e cientificidade e senso comum. Nela o sujeito do 

campo é valorizado não como um ser que apenas recebe o conhecimento, aquela da educação 

bancaria discutida por Freire, porém é visto enquanto um educando livre, autor do conhecimento. 

Ao articular trabalho produtivo com escola formal, a pedagogia da alternância, no estudo 

de caso discutido presente artigo, na Casa Familiar Rural, cria possibilidades de contextualizar os 

conteúdos do currículo formal a partir da práxis humana realizada no cotidiano, nesse sentido 

caminha para emancipação humana de leitura critica acerca do lugar onde vive e seu papel na 

sociedade e também de mundo a partir de um olhar para as transformações contemporâneas, nas 

relações de trabalho que tem impactos diretos no cotidiano de qualquer trabalhador no mundo. 



Ao visitar a Casa Familiar Rural, foi possível perceber que a maioria dos jovens que 

estudam nesta instituição são das classes populares e filhos de pequenos agricultores que se 

encontram matriculado nesta escola porque as escolas tradicionais não conseguem responder aos 

anseios de uma educação que olhe para a vida e para o trabalho que esses jovens realizam no seu 

cotidiano.  

Porém, detectamos também alguns problemas em relação à participação do pode público 

para com as Casas Familiares Rurais, isto reflete um processo histórico de descaso do estado 

brasileiro para com a educação dos jovens do campo que precisa ser denunciado pelos 

pesquisadores e exigido a mudança para esta realidade.    
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