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Resumo 
 
Este artigo apresenta uma análise da metodologia de aprendizagem denominada pedagogia da 
alternância, demonstrando algumas de suas contribuições para a educação do campo e para o 
desenvolvimento rural. Os dados foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e empírica, dentro 
da abordagem qualitativa. A técnica utilizada para a coleta dos dados empíricos foi a entrevista 
semiestruturada. A pesquisa discorreu sobre a história da pedagogia da alternância, sobre a 
legislação específica da educação do campo e sobre as suas principais contribuições, 
especialmente para a formação de jovens do campo egressos de Escolas Família Agrícola da região 
do Vale do Rio Pardo no estado do Rio Grande do Sul. Os resultados obtidos e analisados apontam 
que a educação e o desenvolvimento rural estão relacionados, sendo assim, foi possível observar 
durante a pesquisa a importância tanto da pedagogia da alternância quanto da educação do campo 
para os jovens egressos e para o processo de desenvolvimento rural na região. Os dados obtidos 
indicam que a pedagogia da alternância exerce papel importante na formação de jovens do campo, 
os quais, em geral, após esse processo de ensino, permanecem nas propriedades rurais com um 
novo olhar, percebendo as diversas possibilidades para suas vidas. Isso demonstra que a formação 
voltada para a realidade do meio rural, como propõe a pedagogia da alternância, além de fazer a 
diferença na vida dos jovens que passam por ela, aos poucos modifica o meio em que as pessoas 
estão inseridas, morando, convivendo e investindo seus recursos. 
Palavras-chave: Pedagogia da alternância. Educação do campo. Desenvolvimento rural. 
  
 

Abstract 
 
This article presents an analysis of the learning methodology called alternation pedagogy, 
demonstrating some of its contributions to rural education and rural development. Data were obtained 
through bibliographical and empirical research, within a qualitative approach. The technique used to 
collect empirical data was the semi-structured interview. The research discussed the history of 
alternation pedagogy, the specific legislation of rural education and its main contributions, especially to 
the training of rural youth from the Agricultural Family Schools in the Vale do Rio Pardo region in the 
state of Rio Grande do Sul – Brasil. The results obtained and analyzed indicate that education and 
rural development are related, thus, it was possible to observe during the research the importance of 
both the alternation pedagogy and the rural education for the young graduates and for the process of 
rural development in the region. The data obtained indicate that the alternation pedagogy plays an 
important role in the formation of rural youth, who, in general, after this teaching process, remain in 
rural properties with a new look, realizing the different possibilities for their lives. This demonstrates 
that training focused on the reality of the rural environment, as proposed by the alternation pedagogy, 
in addition to making a difference in the lives of young people who go through it, gradually changes the 
environment in which people are inserted, living, living and investing its resources. 
Keywords: Pedagogy of alternation. Countryside education. Rural development. 
 

Resumen 

 
Este artículo presenta un análisis de la metodología de aprendizaje denominada pedagogía de 

alternancia, demostrando algunas de sus contribuciones a la educación rural y al desarrollo rural. Los 
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datos se obtuvieron mediante investigación bibliográfica y empírica, dentro de un enfoque cualitativo. 

La técnica utilizada para la recolección de datos empíricos fue la entrevista semiestructurada. La 

investigación discutió la historia de la pedagogía de alternancia, la legislación específica de la 

educación rural y sus principales aportes, especialmente a la formación de jóvenes rurales de las 

Escuelas Familiares Agrícolas de la región de Vale do Rio Pardo en el estado de Rio Grande do Sul. 

Los resultados Los resultados obtenidos y analizados muestran que la educación y el desarrollo rural 

están relacionados, por lo que se pudo observar durante la investigación la importancia tanto de la 

pedagogía de alternancia como de la educación rural para los jóvenes egresados y para el proceso 

de desarrollo rural de la región. Los datos obtenidos indican que la pedagogía de la alternancia juega 

un papel importante en la formación de los jóvenes rurales, quienes, en general, luego de este 

proceso de enseñanza, permanecen en las propiedades rurales con una nueva mirada, dándose 

cuenta de las diferentes posibilidades para sus vidas. Esto demuestra que la formación enfocada a la 

realidad del medio rural, como propone la pedagogía de la alternancia, además de marcar una 

diferencia en la vida de los jóvenes que la atraviesan, cambia paulatinamente el entorno en el que las 

personas se insertan, viven y investen sus recursos. 

Palabras clave: Pedagogía de la alternancia. Educación rural. Desarrollo rural. 

 

Introdução 
 

O direito à educação no meio rural é uma luta antiga de agricultores e agricultoras.  Esse 

grupo social desvalorizado historicamente tem buscado continuamente uma educação de qualidade 

que valoriza o meio em que vive e no qual seus filhos estão inseridos. Essa luta é importante, pois 

ela se propõe a respeitar o modo de vida, o conhecimento e a cultura existentes no campo, 

condições que poderiam garantir a essa parcela da comunidade novas perspectivas de vida e 

razões que justifiquem a permanência no meio rural.   

Muito se fala e se ouve falar em direito à educação, mas pouco se fala sobre a garantia 

desse direito para as populações do campo. Uma vez que a educação é um direito constitucional, 

ela deveria ser garantida a todos os cidadãos, indiferente da localidade onde mora, de sua raça, de 

suas crenças ou de suas condições sociais. Mas, isso ainda não é garantido em todo lugar. Além 

disso, um único modelo educacional para todas as pessoas e lugares não considera a realidade 

local na qual os alunos estão inseridos. 

Nessa perspectiva, as escolas inseridas no meio rural, com suas metodologias voltadas à 

população do campo, podem desempenhar um papel fundamental, se atenderem às especificidades 

próprias de cada região da qual fazem parte. O principal papel dessas escolas é o de inclusão, para 

transformar preconceitos em possibilidades e oportunidades. Assim, justifica-se a necessidade de 

que cada vez mais sejam implantadas escolas que contemplem a pedagogia da alternância, ou seja, 

escolas que compreendam e valorizem as pessoas que estão naquele contexto. 

Como objetivo este trabalho busca apresentar um pouco da história da Educação do Campo 

e da Pedagogia da Alternância no Brasil, algumas leis, resoluções e diretrizes específicas que 

orientam e normatizam essa metodologia de ensino no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul, 

bem como realizar uma análise das entrevistas realizadas com alunos egressos de uma Escola 
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Família Agrícola (EFA) que utiliza tal metodologia. Essa análise possibilitou a identificação das 

contribuições dessa metodologia de ensino, assim apresentada. 

Inicialmente introduz-se o assunto, com os objetivos do estudo e logo após apresenta-se o 

referencial teórico. Na sequência, encontra-se a metodologia utilizada para coleta e análise dos 

dados. O estudo bibliográfico foi desenvolvido por meio de leituras de livros, artigos, de buscas na 

internet e de pesquisas já realizadas sobre a temática. A pesquisa de campo foi realizada 

entrevistando quatro jovens rurais egressos de uma EFA localizada no Vale do Rio Pardo. Na última 

parte encontram-se as análises dos dados e os resultados alcançados pela pesquisa. 

 

Metodologia 
 

Dentro da abordagem qualitativa, a metodologia utilizada foi, inicialmente a pesquisa 

bibliográfica e, depois, a aplicação de entrevista semiestruturada, a partir de um roteiro pré-elaborado, 

para complementar os dados pesquisados. 

A abordagem da pesquisa qualitativa tem caráter mais aprofundado no tratamento dos dados 

e temas investigados. Bogdan 1982 (apud TRIVIÑOS, 1987), apresenta cinco características da 

pesquisa qualitativa: 1º) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e 

o pesquisador como instrumento-chave; 2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 3º) Os pesquisadores 

qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto; 

4º) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente e 5º) O significado é a 

preocupação essencial na abordagem qualitativa.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de leituras de artigos, livros, buscas em sites 

na internet de instituições e escolas que utilizam a pedagogia da alternância como metodologia de 

ensino e aprendizagem, dentro das diretrizes da Educação do Campo. Conforme esclarece Boccato 

(2006), a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (de uma hipótese) por meio de 

referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas já 

realizadas e publicadas. 

As entrevistas foram realizadas remotamente via google.meet e gravadas com autorização 

dos jovens entrevistados, isso ocorreu devido ao distanciamento imposto pelas autoridades sanitárias 

e governamentais, por causa da Covid-19. Optou-se pela aplicação da técnica da entrevista por esta 

ser importante para a realização de trabalhos científicos. Por meio dela, numa abordagem qualitativa, 

as respostas e a obtenção de dados são determinantes na busca de solução de problemas de 

pesquisa identificados.  

Para a pesquisa empírica, foram selecionados quatro jovens egressos da instituição EFASC – 

Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul –  localizada no Vale do Rio Pardo e aplicado o roteiro 

das entrevistas. Todos os jovens concluíram sua formação no ensino médio formal e técnico 

oferecido pela instituição por meio da metodologia da pedagogia da alternância. Os entrevistados 

foram selecionados a partir de contato telefônico com a coordenação da instituição de ensino. Os 

jovens entrevistados são do campo e de quatro municípios diferentes: Herveiras, Sinimbu, Vera Cruz 

e General Câmara. Observando o critério de gênero, foram selecionados dois jovens do sexo 

masculino e dois do sexo feminino.  



 

4 

 

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de discurso, na perspectiva da 

abordagem qualitativa e de referências aos dados dos textos pesquisados. A análise do discurso é 

uma “técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir 

inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social” 

(CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 4). Nesta pesquisa, foi utilizada dentro do contexto social rural e da 

educação do campo. 

Atendendo à solicitação de cada entrevistado, os nomes deles foram preservados, 

identificados com as letras A, B, C e D, ou seja, nos resultados e discussções os entrevistados 

estarão identificados da seguinte maneira: (JE) Jovem Egresso A, B, C ou D.  

 

Contribuições da Pedagogia da Alternância: um olhar na história 
 
 

A Pedagogia da Alternância surgiu na França na década de 1930, mais especificamente no 

ano de 1935. O seu início ocorreu porque um grupo de agricultores franceses estava insatisfeito com 

o ensino que era transmitido pelas escolas para seus filhos. Tal ensino não condizia, conforme esses 

agricultores, com a realidade vivida por eles. Além disso, o ensino deveria conter algo que pudesse 

agregar conhecimento para seus filhos e filhas em seu contexto. Sendo assim, um pequeno grupo de 

agricultores, auxiliado pelo padre católico Granereau, deu início a um movimento que levou à 

implantação da Pedagogia da Alternância (NOSELLA, 2007). 

Desde o início, a Pedagogia da Alternância teve por princípio a promoção de mais 

conhecimento cultural, social e econômico para ser transmitido às localidades onde as escolas, com 

esta metodologia estivessem inseridas de forma a atender aos interesses locais. Como o nome 

expressa, é uma metodologia de ensino que alterna o tempo na escola com o tempo em família e 

comunidade. Ou seja, o aluno permanece por um período de tempo na escola, tendo aprendizado, 

vivências agrícolas, culturais e socioeconômicas com os professores, e em outro período convivendo 

com sua família e comunidade, realizando atividades pedagógicas planejadas e condizentes com sua 

realidade (NETTO, 2018). 

Figura 1: Processo de Ensino e Aprendizagem na Pedagogia da Alternância 

 

Fonte: EFA Itapirema, 2021. 

No Brasil, a Pedagogia da Alternância começou as ser praticada na década de 1960.  Alguns 

textos relatam que foi em 1968, outros autores trazem o ano de 1969, de acordo com o Movimento de 

Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES, 2020).  Nesse período, no estado do Espírito 
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Santo, por meio do MEPES, foram inauguradas três Escolas Familiares Rurais (EFR). Assim, como 

ocorreu na França, manifestou-se também no Brasil, no estado do Espírito Santo, os 

descontentamentos das famílias rurais com o ensino tradicional, transmitido pelas escolas a seus 

filhos. A Pedagogia da Alternância chegou ao Brasil para introduzir e realizar um ensino baseado na 

realidade e na vivência de seus alunos, promovendo a cultura do homem do campo, o resgate 

familiar, a economia, a sustentabilidade e a socialização nas comunidades rurais (NOSELLA, 2007). 

No estado do Rio Grande do Sul, as EFAs têm passado por um processo de expansão, 

desde o ano de 2009. Nesse ano, no mês de março foi fundada a primeira EFA no município de 

Santa Cruz do Sul. Além dessa, o estado conta atualmente com mais três escolas nesse formato, 

localizadas nos municípios de Caxias do Sul, Vale do Sol e Canguçu, todas vinculadas aos preceitos 

da Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância, em que há participação da comunidade, a 

qual sempre é responsável pela abertura das EFAs. Essa mobilização se dá por meio do 

envolvimento das famílias de estudantes, de jovens egressos de outras EFAs, do poder público, de 

entidades regionais e de agricultores dos municípios onde se localizam (NETTO, 2018). 

Tal metodologia vem para auxiliar na formação de pessoas com pensamento crítico, 

pensantes sobre sua realidade, empreendedores rurais, protagonistas do processo de ensino-

aprendizagem. Mas, acima de tudo, formar pessoas que valorizam e compreendem que a realidade 

de onde vêm tem valor e significado para o mundo modernizado. Por meio de instrumentos 

pedagógicos adequados, esse processo de transformação se torna possível. Tais instrumentos da 

Pedagogia da Alternância estão expostos no quadro abaixo. 

Quadro 1: Descrição dos instrumentos pedagógicos aplicados nos CEFFAs do Brasil. 
Instrumento pedagógico O que é? 

Plano de Estudos Pesquisa participativa que o jovem aplica em seu meio. 

Colocação em Comum Socialização e sistematização da pesquisa do Plano de Estudos. 

Caderno da Realidade 
Livro da vida do(a) jovem onde se registra as suas pesquisas e todas as 
atividades ligadas ao Plano de Estudo nos ciclos das alternâncias. 

Viagens e Visitas de Estudos 
Uma atividade complementar ao tema do Plano de Estudos. Implica em 
intercambiar experiências concretas. 

Colaborações Externas 
São palestras, testemunhos ou cursos complementares ao tema pesquisado 
pelo PE, contando com a colaboração de profissionais, lideranças ou outros 
parceiros. 

Cadernos Didáticos  
É uma modalidade de “livro didático” elaborado para dar o aprofundamento ao 
tema do Plano de Estudos. 

Estágios  
Vivências práticas em meios produtivos, organizações sociais, serviços, 
empresas em geral. 

Atividades de Retorno  
Experiências e atividades concretas na família ou comunidade a partir dos 
Planos de Estudos. 

Visitas às famílias e 
Comunidades 

Atividade realizada pelos monitores para conhecer a realidade e acompanhar as 
famílias e jovens em suas atividades produtivas e sociais. Representa a 
extensão da CEFFA em seu meio. 

Tutoria 
Acompanhamento personalizado para motivar os estudos, incentivar as 
pesquisas, o engajamento social, a integração e vida de grupo, o projeto de vida 
profissional. 

Serões de Estudo  
Espaço para debates sobre temas variados e complementares escolhidos junto 
com os jovens. 

Caderno de Acompanhamento 
da Alternância 

Um documento que registra o que é feito na escola e no meio socioprofissional. 
É um instrumento de comunicação entre a escola-família e família-escola. 

Projeto Profissional 

O jovem vai amadurecendo ao longo dos anos o que aprende e desenvolve no 
campo da produção, da transformação ou de serviço, bem como continuação 
dos estudos. No último ano, o projeto e sistematizado a partir de um roteiro 
definido pelo CEFFA e da orientação dada pela equipe de monitores. 



 

6 

 

Avaliação 
As avaliações são contínuas e abrangem aspectos do conhecimento, das 
habilidades, convivência em grupo, posturas. Todos avaliam e são avaliados. 

Fonte: Pozzebon e Marques (2016, p. 76) 

Atualmente, a região do Vale do Rio Pardo conta com duas Escolas Família Agrícola, uma 

localizada no município de Vale do Sol, a EFASOL (Escola Família Agrícola Vale do Sol), e a outra no 

município de Santa Cruz do Sul, a EFASC (Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul). Em ambas 

as EFAS situadas no Vale do Rio Pardo, a comunidade, por meio de mobilização das associações de 

moradores, deu início a longa caminhada, visitando outras EFAS, fazendo reuniões com o governo 

municipal e estadual para então chegar ao resultado atual. Nas EFAS,vários filhos e filhas de 

agricultores estão em formação alternada e outros já concluíram seu ensino médio e técnico. 

A AGEFA (Associação Gaúcha das Escolas Família Agrícola) desempenha um papel 

fundamental na manutenção e construção do trabalho desenvolvido nas EFAS, além da luta por 

recursos públicos para que todas tenham condições de se manter em funcionamento no estado. 

 

Legislação, Resoluções, Diretrizes que regem a Pedagogia da 
Alternância no Contexto da Educação do Campo 

 
O artigo 28 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases - 9.394/1996), deixa claro o reconhecimento da 

diversidade sociocultural existente em nosso país. Sendo assim, especificou-se e se construiu 

algumas diretrizes básicas para cada modalidade de ensino, entre elas a da Educação do Campo que 

é um direito da população do meio rural. 

De acordo com a LDB de 1996, os conteúdos curriculares e as metodologias utilizadas nas 

escolas do campo, devem ser apropriados aos interesses e às necessidades dos alunos do campo. O 

calendário escolar pode ser adaptado e organizado de acordo com o período agrícola e as condições 

climáticas de cada região e, finalizando, o ensino deve ser adequado à natureza do trabalho do meio 

rural. Ou seja, os desafios, para consolidar tais diretrizes, sempre foram muito grandes (LEI 

9.394/1996). 

Sendo assim, por meio da Pedagogia da Alternância e seguindo a LDB é possível considerar 

suas diretrizes de maneira mais dinâmica e participativa, a começar pela adaptação dos conteúdos 

apropriados às necessidades e demandas dos alunos. A participação da comunidade escolar nas 

decisões também influencia a organização do calendário e a adequação do ensino transmitido. Dessa 

maneira, torna-se ainda mais evidente a importância que tem a pedagogia da alternância para a 

educação do campo e para o desenvolvimento rural. 

A Resolução do CNE/Educação Básica de 01 de abril de 2002 traz a universalização do 

acesso à educação e a permanência da população do campo a todas as etapas e modalidades da 

educação básica, com propostas pedagógicas específicas, as quais contribuem com projetos de 

desenvolvimento sustentável, construídos com a participação das comunidades. A partir dessa 

Resolução, entra em vigor o processo de gestão democrática nas escolas, a formação inicial e 

continuada dos professores de acordo com as especificidades do campo.  

A Resolução do CNE/Educação Básica, número 02, de 28 de abril de 2008, versa sobre as 

diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas da educação básica do campo. A educação do 

campo compreende a educação básica em suas etapas: da educação infantil ao ensino médio e 
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profissional, para atender às populações do campo, à agricultura familiar, aos ribeirinhos, aos 

assentados, aos acampados, aos quilombolas, aos indígenas e outros.  

A Medida Provisória (MP) convertida na Lei Federal nº 12.695, de 25 de julho de 2012, 

viabiliza, entre outras coisas, a assistência financeira para a oferta de educação do campo. Essa Lei 

contempla a proposta pedagógica por alternância realizada por instituições conveniadas com os 

sistemas de ensino formal. 

No estado do Rio Grande do Sul, a legislação mais atual é a Resolução número 342, de 11 

de abril de 2018, que estabelece as diretrizes curriculares da educação básica nas escolas do campo 

e as condições de sua oferta no sistema estadual de ensino, definindo: 

Escolas do Campo – situadas em área rural, conforme o IBGE, ou situada em área urbana 

atendendo de forma predominante a população do campo. 

Educação do Campo – Educação básica em níveis, educação infantil, anos iniciais, anos 

finais do ensino fundamental, ensino médio e modalidades: EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

Educação Profissional e Tecnológica. 

Nessa Resolução também foram estabelecidos os princípios da educação do campo, sendo 

os principais: - respeito à diversidade da população do campo; - projetos político-pedagógicos 

específicos para a população do campo nas escolas do campo; - formação de profissionais da 

educação para o atendimento às especificidades das escolas do campo; - comprometimento com os 

saberes culturais locais, bem como pesquisa, inovação, memória e história das comunidades. 

No estado do Rio Grande do Sul, a Resolução 342/2018, consolida as Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica nas Escolas do Campo e estabelece as condições para a sua oferta no Sistema 

estadual de ensino. Entre as diversas questões, é importante destacar o Artigo 4º, que se refere à 

política da Educação do Campo. Em seu inciso XXVIII, é assegurada a aquisição da “merenda 

escolar com alimentos agroecológicos diretamente da agricultura familiar”. Essa aquisição de 

alimentos dos agricultores familiares para as escolas, por meio do mercado institucional do PNAE 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar) pode ser um incentivo aos jovens para estudarem e 

permanecerem em atividade no campo, contribuindo na renda familiar. 

Resultados e Discussões 
 
Formação dos jovens egressos 
 
Os quatro jovens entrevistados para este estudo concluíram o curso técnico em agricultura 

concomitante ao ensino médio, ambos disponibilizados pela EFASC, por meio da metodologia 

pedagogia da alternância. As contribuições da Escola em suas formações pessoais e profissionais 

foram variadas. Cada jovem egresso, dentro da sua realidade e possibilidades, mantem ligação com 

a formação recebida na pedagogia da alternância. Os dois jovens do sexo masculino, JE A e B estão 

concluindo o mestrado nas áreas de desenvolvimento rural e regional. O JE B trabalha em uma 

cooperativa, dando suporte técnico a produtores rurais e o JE A é monitor de uma EFA. Nela, ele 

ensina a outros jovens sobre produção animal e gestão das propriedades rurais. As duas jovens do 

sexo feminino, JE C e D, estão em processo de sucessão familiar. As duas trabalham com suas 

famílias nas propriedades rurais em que moram. 
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A formação por meio da pedagogia da alternância, tanto na parte do ensino médio quanto do 

ensino técnico, influenciou-os nas escolhas profissionais e do projeto de vida destes jovens 

pesquisados. Eles optaram em permanecer no campo, trabalhar com a família e dar suporte técnico a 

produtores rurais e a filhos de agricultores que estão optando pela mesma formação. Por mais que os 

meninos trabalhem e estudem fora das propriedades de suas famílias, o vínculo se fortaleceu após a 

formação alternada, foi um ponto positivo apresentado por eles nas entrevistas, como pode-se 

perceber na fala de cada um deles, a seguir. 

JE A: “Obviamente a formação que eu tive na EFASC contribuiu muito para quem eu sou hoje 

e também na decisão de eu continuar estudando. Vou dizer que eu queria estudar agronomia, mas na 

época não tinha agronomia em Cachoeira [do Sul] ainda, o que facilitaria muito, então eu teria que ir 

para a UFPEL [universidade em Pelotas] e daí eu teria que sair mesmo, largar tudo e ir e eu não 

gostaria de fazer isso pelo vínculo, pela proximidade, pelo apreço que eu tenho, enfim, então tomei 

por escolha não fazer isso, daí fui para o Bacharel em Desenvolvimento Rural”. 

JE B: “Quando eu entrei na EFASC ali com 14/15 anos, o meu olhar era estudar pra sair da 

propriedade. Minha família trabalhava com a produção de tabaco, não é algo que eu gostava de fazer 

e a renda principal vinha disso. Então eu pensava, vou estudar pra conseguir um trabalho e sair, dar o 

fora daqui, quando entrei na EFA foi com esse sentido. Na formação da escola foi que eu comecei a 

me ver como sujeito, a pertencer a essa história e a própria realidade que meus pais estavam e 

comecei dentro da formação a sentir que eu também tinha responsabilidade em trabalhar para que 

agricultores ou outros jovens pudessem ter oportunidades, acho que isso é fundamental. A EFA, ela 

abre esse caminhos, ela abre um universo de possibilidades e oportunidades pra gente fazer as 

melhores escolhas. Então dentro da formação passada eu comecei a praticar mais a agricultura 

também em casa junto com meus pais, a trabalhar com outras coisas além do tabaco, como produção 

de hortaliças e outras coisas e a ver diferente, com outros olhos a relação que meus pais tinham com 

a própria agricultura. Depois disso eu, de certa maneira, eu quis sempre trabalhar com agricultores 

familiares e camponeses e buscar trabalhos que fossem voltados com uma perspectiva 

agroecológica”. 

JE D: “A gente deveria ter uma escola com uma formação mais voltada pro meio rural, que 

nem as escolas do interior mesmo, né. Não digo ter uma disciplina específica, mas ter uma 

valorização das pessoas que estão no interior, né. A parte da alternância mesmo as escolas normais 

não vão ter, mas assim é muito importante, e eu acho que deveria ter a contribuição de ter mais 

alunos ainda a participarem porque é muito importante, não só pra família, pra família não perder o 

vínculo com o filho que está indo, esta estudando, mas ter aquele vínculo de voltar, de ajudar, vamos 

fazer a diferença”. 

Os instrumentos pedagógicos utilizados na pedagogia da alternância, despertou nesses 

jovens o sentimento de pertencimento e de vinculação ao ambiente de suas famílias, tornando assim, 

forte não somente o vínculo familiar, mas também o convívio profissional com a comunidade. 

Outro ponto importante revelado por eles é o constante relacionamento com a comunidade. 

Enquanto estudantes da EFASC, os jovens se tornam mais visíveis e percebidos no seu meio. Isso 

devido às pesquisas e à execução de trabalhos escolares que realizaram durante o período de 
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formação na comunidade. O convívio e o crescimento dos jovens fora da propriedade fazem parte do 

processo de aprendizagem. A assessoria técnica aos vizinhos, a venda dos produtos que eles 

próprios produzem, a participação em associações, em cooperativas e em sindicato de trabalhadores 

rurais foram os principais pontos relatados pelos quatro jovens entrevistados. 

A JE D concorreu ao cargo de vereadora em seu município. Ela não se elegeu, por três votos. 

Isso manifesta a evidência desses jovens. Observando o relato, ficou perceptível a vontade desses 

jovens em continuar fazendo a diferença, não somente em suas propriedades, mas também fora 

delas, seja como agentes técnicos, sociais ou de liderança em algum cargo relevante na comunidade 

ou município. Nesse ponto, destaca-se também a importância para a formação das jovens meninas. A 

figura feminina no campo historicamente não possui vez nem voz. Mas, as jovens entrevistadas se 

destacam nisso, concorrendo a vereadora, a JE D, e a outra jovem, JE C, sendo diretoria do sindicato 

dos trabalhadores rurais de seu município. Pode-se perceber que a formação adquirida por esses 

jovens na EFA fez e segue fazendo a diferença na vida pessoal e profissional, tanto dentro de suas 

propriedades, com suas famílias, como fora delas em suas comunidades locais. 

A visão dos jovens egressos sobre o meio rural 
 
Cada um dos quatro jovens egressos manifestou ter criado forte vínculo com o meio rural, 

principalmente após a formação obtida por meio da pedagogia da alternância. Por mais diferentes 

que sejam as realidades desses jovens, seus vínculos familiares, de trabalho e formação manifestam 

que seus olhares sobre o meio rural e sobre a localidade onde residiam mudaram significativamente 

durante a formação alternada. 

Um dos principais pontos destacados por eles está relacionado aos instrumentos 

pedagógicos utilizados na formação, como o “caderno da realidade”. Nesse caderno, durante o 

período do curso eram anotadas todas as atividades realizadas em casa e na comunidade no período 

em que estavam fora da escola, na comunidade. Através de pesquisas, aplicando a análise da Matriz 

FOFA
1
, os jovens aprenderam a identificar e a analisar os pontos Fortes e Fracos nas propriedades 

de suas famílias e também das comunidades. Nesses momentos, o olhar se expandia para fora das 

porteiras das propriedades, os vínculos se fortaleciam e muitas demandas surgiam como 

oportunidades. 

Um dos jovens relatou que em uma dessas análises foi identificado que em sua comunidade 

“fazia falta paradas de ônibus”, abrigos para que as pessoas pudessem aguardar protegidas do sol ou 

chuva, o transporte público e se deslocarem até a cidade. Após isso, o problema foi levado até a 

prefeitura como demanda da comunidade. O resultado foi que conseguiram abrigos, tornando-se um 

benefício para toda a comunidade usuária. 

Esse ponto da pesquisa fortaleceu a escrita deste trabalho em relação às contribuições da 

pedagogia da alternância para o desenvolvimento rural, muito além da produção agrícola. 

Comprovando que quanto mais se fortalece a formação com vínculos nas propriedades e com a 

comunidade, mais visível fica o desenvolvimento de determinado lugar.  

                                                      
1
 Matriz FOFA. Instrumento de análise de negócios simples para identificar as Forças, as Oportunidades, as 

Fraquezas e as Ameaças de uma empresa, na tentativa de torna-la mais eficiente e competitiva (SEBRAE). 
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Perspectiva profissional, sucessão familiar e participação 
 
Os quatro jovens egressos mantêm vínculos com a formação recebida, em seus trabalhos 

formais, nos estudos e nas propriedades da família. Eles revelaram que querem permanecer 

mantendo esses vínculos e trabalhando na área na qual estão inseridos. 

Em relação à sucessão familiar, o JE B, sexo masculino, não citou essa possibilidade. Os 

demais estão planejando esse processo de transição. Os demais relataram que trabalham junto com 

a família nas propriedades, o JE A, mesmo trabalhando fora, retorna para a propriedade para 

trabalhar com a família. Em sua fala relatou que não pretende perder esse vínculo e pretende ser o 

sucessor da propriedade, que é uma de suas prioridades de vida.  

Os quatro jovens egressos entrevistados começaram a participar do sindicato dos 

trabalhadores rurais após a formação alternada. Inclusive, atualmente a JE C faz parte da diretoria do 

sindicato em que é associada. A participação em associações de moradores, em sindicatos, em 

cooperativas, em trabalhos de pesquisa e trabalho técnico com agricultores, assim como em auxilio 

ao trabalho de vizinhos nas localidades em que moram são situações reveladas que podem ser 

percebidas a seguir, nessa parte da entrevista concedida pelos jovens egressos. 

JE C: “A pedagogia da alternância ajuda assim. Naquela semana que tu está em casa, como 

tu vê realidades diferentes eu estando em uma escola agrícola e não em uma escola convencional, 

eu acho que tu te torna mais apta a conversar com as pessoas, a dialogar muitas vezes com os mais 

velhos, que tem mais experiência, a gente se encoraja mais a conversar com as pessoas de fora, da 

tua comunidade e tu começa a interagir mais na tua própria comunidade, isso eu não tinha antes”. 

Os quatro jovens relataram as dificuldades existentes e que afetam a permanência dos 

jovens no campo. Como exemplo, a falta de investimento em educação de qualidade no campo, 

dificuldades de acesso à internet e ao sinal de telefone, à saúde de qualidade, a atividades culturais, 

falta de apoio e políticas públicas que o jovem possa acessar para investir em sua propriedade, etc. 

Mesmo relatando tais dificuldades e problemas, os jovens garantem que o campo tem qualidade de 

vida a oferecer, como estar mais com a família, ser dono do seu trabalho, sem depender de chefias e 

o vínculo familiar que se fortalece. Todos esses fatores motivam os jovens a permanecer no campo. 

JE D: “Eu sempre digo que se eu não tivesse participado da formação [alternada], eu seria 

mais uma vítima do êxodo rural, porque a gente não vê condições, a gente acha que o meio rural é 

aquele meio abandonado, a gente não vê solução alguma, então com isso, através de trabalhos, a 

gente começa a ver uma nova perspectiva de vida, de valorização..., de valorização do trabalho, das 

pessoas que estão ali no interior trabalhando”. 

Portanto, pode-se concluir que por meio da Pedagogia da Alternância os jovens rurais 

entrevistados egressos de EFA despertaram para a realização pessoal e profissional, como 

agricultores, vinculados à propriedade rural e à comunidade. Eles também despertam para a inserção 

na sociedade organizada em sindicatos, associações e inclusive para a participação política. 

A Pedagogia da Alternância quebra com as ideias do campo como local de atraso transmitido 

no ensino tradicional nas escolas. Ela quebra também com o ensino que mostra a cidade como o 

único caminho para o progresso e desenvolvimento, e que reforçava a ideia de que o campo é lugar 

retrógrado. 
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Considerações Finais 
 
 O presene trabalho teve o objetivo de identificar algumas das contribuições da pedagogia da 

alternância para a educação do campo e para o desenvolvimento rural. Como resultado, apresentou a 

diferença que fez a pedagogia da alternância na formação de jovens, meninos e meninas, filhos de 

agricultores egressos da formação de ensino médio e técnico em uma escola do campo - EFA. Esse 

tema tem sido objeto de inúmeros estudos e cada vez mais se faz necessário que sejam debatidos 

em trabalhos e pesquisas científicos que tratem dessa questão, pois somente dessa forma alguns 

paradigmas estabelecidos pelo ensino tradicional poderão ser quebrados. 

Os resultados observados a partir da análise das respostas dadas pelos entrevistados 

permitem questionar o modelo de educação comum para todas as escolas brasileiras. A formação 

que as crianças e jovens estão recebendo pelas práticas pedagógicas atuais tem impacto na vida 

pessoal e profissional desses estudantes. A maneira como tais metodologias de ensino são aplicadas 

refletem no futuro do meio rural no estado do Rio Grande do Sul e até mesmo do país. 

Pensar em desenvolvimento rural requer avaliação do ensino e suas metodologias. Também 

requer propostas alternativas para o planejamento do futuro, que deve ser pensado no presente. Para 

esse fim, a educação do campo é um dos principais meios, se não o único meio para que a atual 

realidade rural seja transformada. Quanto mais as propostas de ensino se aproximarem da realidade 

dos estudantes, mais pessoas serão capazes de empreender, desenvolver projetos adequados ao 

campo, administrar e modificar as realidades presentes na sociedade. 

Além disso, é necessário estar atentos à legislação existente, que embora apresenta algumas 

propostas adequadas, muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, as quais somente com 

pesquisa e comprometimento pode-se tirá-las do papel e colocá-las em prática, como possibilidade 

de ter educação do campo condizente com o que a população realmente precisa. 
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