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RESUMO 

 

ENSINO DE BIOLOGIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DA PEDAGOGIA 

DA ALTERNÂNCIA: Integração Curricular do Projeto “Mandala Agroecológica” no CEFFA CEA 

Rei Alberto I – Nova Friburgo/RJ  

 

Sandro Roberto Araújo Oitaven  

 

Orientadora: Dra. Maria Margarida Gomes 

 

Resumo do Trabalho de Conclusão Mestrado - TCM apresentada ao Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBio, do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Ensino de Biologia. 

   
Este TCM tem como objetivo geral investigar o ensino de biologia na perspectiva da 

Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância, através do diálogo entre, concepções e 

teorias curriculares, interdisciplinaridades, integração curricular e ensino da Agroecologia. 

Em um segundo momento visa sistematizar a práxis pedagógica interdisciplinar desenvolvida 

pelos docentes do Centro Familiar de Formação por Alternância (CEFFA) Rei Alberto I na 

elaboração e manutenção do projeto “Mandala Agroecológica”, uma sala de aula viva para o 

ensino de biologia; e propor como produto deste TCM, um roteiro de atividade de ensino-

aprendizagem investigativa sobre a diversidade da macrofauna edáfica como indicadora da 

qualidade do solo. O trabalho foi elaborado no contexto do CEFFA, na zona rural de Nova 

Friburgo/RJ, com estudantes do 2º ano do curso técnico em Agropecuária. O entorno do 

CEFFA compõe importante polo de produção de hortaliças, no entanto, recebe críticas pela 

intensidade de uso do solo e pelas formas de relação com o meio ambiente e com a saúde 

coletiva, principalmente pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. A Agroecologia se apresenta 

como proposta de desenvolvimento local, estando presente no Projeto Político Pedagógico do 

CEFFA como modelo a ser desenvolvido pelo curso. Os resultados e considerações acrescem 

o debate sobre os modelos pedagógicos diferenciados e proporcionam a reflexão de docentes 

sobre as práticas pedagógicas interdisciplinares, a interação e estreitamento entre os 

conhecimentos acadêmicos e os curriculares previstos para o ensino médio e o papel do 

professor-pesquisador. O produto dessa pesquisa tem como meta apoiar as práticas dos 

docentes de biologia, que estes possam reproduzir e recriar atividades significativas em seus 

espaços escolares. 

 

Palavras-chave: Curso Técnico em Agropecuária; Ensino da Agroecologia; 

Agroecossistemas; Macrofauna de Solos Agrícolas. 
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ABSTRACT 

 

 

TEACHING OF BIOLOGY IN THE FIELD EDUCATION AND ALTERNATION 

PEDAGOGY: Curricular Integration of the "Agroecological Mandala" Project in CEFFA 

CEA Rei Alberto I - Nova Friburgo / RJ 

 

 

Sandro Roberto Araújo Oitaven  

 

Orientadora: Dra. Maria Margarida Gomes 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia em Rede Nacional - ProfBio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

 

This TCM has as its general objective to investigate the teaching of biology from the 

perspective of Field Education and Pedagogy of Alternation, through the dialogue between 

curricular conceptions and theories, interdisciplinarities, curriculum integration and 

Agroecology teaching. Secondly, it aims to systematize the interdisciplinary pedagogical 

praxis developed by the teachers of the King Albert I Family Center for Alternation Training 

(CEFFA) in the elaboration and maintenance of the project “Agroecological Mandala”, a 

living classroom for the teaching of biology; and propose as a product of this TCM, a script of 

investigative teaching-learning activity on the diversity of soil macrofauna as an indicator of 

soil quality. The research took place at CEFFA, in rural Nova Friburgo / RJ, with students of 

the 2nd year of the technical course in Agriculture. The surroundings of CEFFA make up an 

important vegetable production hub, however, it is criticized for the intensity of land use and 

the ways in which it relates to the environment and public health, especially for the 

indiscriminate use of pesticides. In this sense, Agroecology is presented as a local 

development proposal being present in the CEFFA Pedagogical Political Project as a model to 

be developed by the course. The results and considerations add to the debate on the different 

pedagogical models and provide the reflection of teachers on interdisciplinary pedagogical 

practices, the interaction and narrowing between the academic knowledge and the curriculum 

provided for high school and the role of teacher-researcher. The product of this research aims 

to support the practices of biology teachers, who can reproduce and recreate significant 

activities in their school spaces. 

 

 

Keywords: Technical Course in Agriculture; Agroecology teaching; Agroecosystems; 

Macrofauna of Agricultural Soils. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Cada vez mais se constitui como uma tarefa desafiadora no campo do ensino de biologia 

articular os conhecimentos produzidos nas universidades e nos centros de pesquisas com os 

conteúdos curriculares do ensino médio. Diminuir esta distância ficou evidenciada no 

compromisso da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), que no ano de 2017 

promoveu o VIII EREBIO e que teve como tema “Aqui também tem Currículo! Com a 

palavra os professores de ciências e biologia”. Este evento reforçou a emergência da 

discussão sobre as concepções e teorias curriculares no ensino de biologia. Os currículos estão 

intimamente relacionados aos diferentes modelos pedagógicos e suas metodologias. 

 Neste sentido, este Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) buscou acrescer ao 

debate em torno da concepção e da prática do currículo de biologia das escolas do campo e 

que adotam a Pedagogia da Alternância. Apresenta também a sistematização e avaliação da 

práxis pedagógica interdisciplinar desenvolvida pelos docentes e discentes do Centro Familiar 

de Formação por Alternância (CEFFA) Colégio Estadual Agrícola (CEA) Rei Alberto I na 

elaboração e manutenção do projeto “Mandala Agroecológica” e propõe como produto deste 

TCM, um roteiro de atividade de ensino-aprendizagem investigativa sobre a diversidade da 

macrofauna edáfica como indicadora da qualidade do solo na horta circular agroecológica do 

projeto “Mandala Agroecológica”.  

 A discussão a respeito do currículo levanta também o debate sobre práticas 

interdisciplinares, superando o modelo de disciplinas estanques e que está prevista desde o 

ano 2000 nos Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+). Dialogando neste ponto com o 

PCN+, a Pedagogia da Alternância, que foi concebida em meados da década de 1930 na 

França, tem a interdisciplinaridade e a integração curricular como ideal pedagógico. No 

entanto, a Pedagogia da Alternância não desqualifica o campo de ensino e pesquisa das 

diversas disciplinas e especialistas, mas, sim, acredita no diálogo que pode ser estabelecido 

entre as várias áreas de conhecimento com o intuito de desenvolver no educando um olhar 

múltiplo sobre a sua realidade e as sociedades.  

 A Pedagogia da Alternância teve início como demanda legítima de famílias rurais pelo 

direito à uma formação profissional, geral e condizente com a realidade local, indo contra a 

homogeneização pedagógica em torno dos valores urbanos, de um saber conceitual, não 
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problematizado politicamente, distante da realidade próxima e de caráter majoritariamente 

instrumental.  

 No Brasil, a Pedagogia da Alternância tem sua primeira experiência no ano de 1968 e 

atualmente tem em torno 260 Centros Familiares de Formação, estão presentes em quase todo 

o país com exceção dos Estados de São Paulo e Roraima. O Estado do Rio de Janeiro conta 

somente com um colégio que adota esta modalidade de ensino e que fica localizado na zona 

rural do município de Nova Friburgo, o Centro Familiar de Formação por Alternância 

(CEFFA) Colégio Estadual Agrícola (CEA) Rei Alberto I, local onde foi desenvolvido esse 

TCM.  

 O CEFFA CEA Rei Alberto I se constituiu oficialmente em 2002, a partir de convênio 

entre a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) e o Instituto Bélgica-

Nova Friburgo (IBELGA). Atualmente, oferta os cursos técnicos em agropecuária e 

administração nas modalidades ensino médio integrado com Pedagogia da Alternância.  

 Este TCM trata de uma pesquisa participante, proposta e realizada a partir da minha 

experiência como docente de Biologia do CEFFA CEA Rei Alberto I. Sou professor nessa 

instituição escolar há 12 anos, com carga horária de 32 tempos semanais. Além da disciplina 

de Biologia, já estive como professor nas disciplinas de Introdução à Agricultura, Práticas 

Agroecológicas, Zootecnia, Manejo Integrado de Pragas e Física. 

Este TCM está estruturado em três capítulos, o primeiro se objetiva a rever o histórico 

da Pedagogia da Alternância, desde sua concepção na França em 1935 até os dias atuais no 

Brasil; apresentar os marcos da Educação do Campo no Brasil; apresentar o território onde foi 

desenvolvida e aplicada a pesquisa, a realidade social, econômica, política e ambiental do 

entorno do CEFFA CEA Rei Alberto e trajetória do CEFFA desde a criação até os dias atuais. 

A pesquisa que fundamenta este capítulo ocorreu em arquivos e documentos do IBELGA, no 

Projeto Político Pedagógico do CEFFA e em artigos científicos que realizaram pesquisa no 

território onde está localizado o CEFFA.    

 O segundo capítulo se propõe apresentar uma revisão de literatura sobre “Concepções 

e teorias curriculares”, “Integração Curricular” “Interdisciplinaridades”, “Currículo de 

Biologia”, “Ensino e Currículo de Biologia na Educação do Campo”, “Ensino da 

Agroecologia” e suas relações. A metodologia adotada neste capítulo foi uma revisão de 

literatura e fundamentação teórica, apoiados em pesquisas bibliográficas clássicas, mais 

recentes e também relevantes sobre os conceitos e definições listados. A ideia neste capítulo 

foi de criar um arcabouço dialogando os conceitos abordando seus marcos legais na educação 
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brasileira, e que possa sustentar debate a respeito da proposta de modelo de ensino-

aprendizagem do terceiro capítulo. 

O terceiro e último capítulo trata do Produto deste TCM, que visa a, apoiado na 

apresentação das relações teóricas apresentadas no capítulo anterior, conhecer e apresentar a 

teoria e a prática interdisciplinar e a integração curricular no ensino das Ciências da Natureza 

no projeto Mandala Agroecológica do CEFFA CEA Rei Alberto I. O Produto deste TCM é 

materializado em um roteiro de atividade de ensino investigativa sobre a diversidade da 

macrofauna edáfica como indicadora da qualidade do solo em agroecossistemas. Tanto a 

aplicação do modelo como das estratégias investigativas ocorreram na horta circular 

agroecológica da Fazenda onde está localizado o CEFFA CEA Rei Alberto I com estudantes 

do 2º ano do curso técnico em agropecuária. A horta circular faz parte de um projeto 

interdisciplinar, iniciado no ano de 2017, com o objetivo de criar uma sala de aula viva para 

integração das disciplinas de Biologia, Práticas Agroecológicas, Introdução à Agricultura e 

Sociologia, em atividades práticas e investigativas. 
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2. CAPÍTULO I – A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

E O CEFFA CEA REI ALBERTO I, NOVA FRIBURGO, RIO DE JANEIRO  

 

2.1 Introdução 

 

A agropecuária realizada no Estado do Rio de Janeiro não se destaca entre as 

principais atividades econômicas, não atingindo 5% do PIB e sem a devida importância 

reconhecida pela população que muitas vezes desconhece os polos de produção, os principais 

produtos agropecuários, as formas de produção e quem as produz. No entanto, a agricultura e 

a pecuária de base familiar realizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro garantem a 

soberania alimentar do estado, principalmente no abastecimento de olerícolas para a capital do 

estado e para as grandes cidades do entorno. 

A invisibilidade da agricultura no Rio de Janeiro tem reflexo direto na importância que 

é dada a educação do campo no estado.  Na última década, em 60 dos 92 municípios 

fluminenses, houve redução no número de escolas rurais. No começo desta década, eram 

1.192 colégios, dos quais restaram 960 no ano de 2018, uma redução de 19,5%. São um 

reflexo tanto do êxodo rural quanto a falta de escolas contribui para a saída de muitas famílias 

do campo, fazendo com que as escolas apresentem número reduzido de alunos e justifiquem 

seus fechamentos. Nos últimos dados disponíveis do IBGE, em 2015 o Rio de Janeiro tinha 

437 mil moradores nas zonas rurais (2,6% da população total e 21% a menos do que duas 

décadas antes, quando eram 555 mil). A queda foi ainda mais acentuada quando considerada 

apenas a população de 5 a 14 anos: diminuiu quase à metade no período, de 117 mil em 2005, 

para 58 mil em 2015. Segundo o mais recente Censo Escolar, nas zonas rurais do Estado 

foram fechadas 232 unidades de ensino de 2010 a 2018. 

O que ocorreu nos últimos anos foram fechamento de escolas em regiões rurais ao 

invés de reformulações nos modelos pedagógicos e na criação de currículos específicos para 

as comunidades rurais. A criação de escolas e colégios com propostas pedagógicas específicas 

para o campo em regiões produtoras, está intimamente ligada a manutenção do modo de vida 

destas populações rurais e garantem a soberania alimentar do Estado.  

Nas comunidades rurais de Nova Friburgo, especificamente no distrito de Campo do 

Coelho no Estado do Rio de Janeiro, até o ano de 1994 só haviam escolas que ofereciam até a 

antiga 4ª série. Os moradores destas localidades para continuarem os estudos necessitavam se 
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mudar para a sede do município pois não havia mobilidade urbana com transporte público e as 

estradas não eram pavimentadas.  

Assim, foi criado em 1990 a ONG Instituto Bélgica – Nova Friburgo (IBELGA), que a 

partir de 1994 passou a oferecer o ensino fundamental. A primeira turma de Ensino Médio e 

Educação Profissional – Técnico em Agropecuária foi criada em 1998. Até o ano de 2002 o 

IBELGA era a instituição mantenedora quando em abril de 2002 houve a estadualização do 

Ensino Médio/Educação Profissional, e foi criado o Centro Familiar de Formação por 

Alternância (CEFFA) Colégio Estadual Agrícola (CEA) Rei Alberto I, que na época era 

denominado apenas de C. E. Rei Alberto I. Além disso, houve também a municipalização do 

Ensino Fundamental. 

Foi neste contexto de agricultura familiar, com uma proposta pedagógica e currículos 

específicos para filhos de agricultores com a formação técnica em agropecuária, que surgiu e 

se consolidou a primeira experiência de Pedagogia da Alternância na modalidade de 

Educação do Campo do Estado do Rio de Janeiro. 

Assim, este capítulo se propõe a apresentar um breve histórico da Pedagogia da 

Alternância (PA), da Educação do Campo (EC) e uma descrição do território onde foi 

desenvolvida e aplicada a pesquisa deste TCM, com a realidade social, econômica, política e 

ambiental do entorno do CEFFA CEA Rei Alberto e sua e a trajetória desde a criação até os 

dias atuais. A pesquisa que fundamentou este capítulo ocorreu em artigos e livros sobre a PA 

e a EC e nos arquivos e documentos do IBELGA, no Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

CEFFA e em artigos científicos que realizaram pesquisa no território onde está localizado o 

CEFFA. 

 

2.2. Pedagogia da Alternância 

 

A origem da Pedagogia da Alternância e das Maisons Familiales Rurales (MFR), que 

deu origem aos CEFFAs, está intimamente ligada aos movimentos sociais rurais da França, 

no final do século XIX. As MFR tinham entre seus objetivos a promoção do mundo rural, 

através da educação e formação, e foi o resultado de desejos, sonhos e esperanças de pessoas 

e organizações frente aos infortúnios comuns enfrentados no mundo rural francês 

(BEGNAMI, 2003). 

Concebida na região de Lauzun, interior da França, uma das experiências que 

antecedeu ao surgimento das MFR foi à criação, em 1899, do Sillon, movimento de 
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inspiração cristã, criado por Marc Sangnier, que orientava sua ação no âmbito da democracia 

social. O objetivo não era apenas organizar os agricultores em associações profissionais e 

sindicais agrícolas para solucionar questões técnicas, e sim fazê-los tomar consciência da 

nobreza das aspirações dos agricultores e da conveniência de não “se curvar” a poderes 

externos. (GARCIA-MARRIRODRIGA E CALVO, 2010). 

Em 1920, sob influência dos movimentos surgidos no âmbito do Sillon, foi criada 

nesta região da França, a Secretaria Central de Iniciativas Rurais (SCIR), onde o estatuto de 

1935 da secretaria previa a criação de uma Seção de Aprendizagem Agrícola para jovens 

agricultores e de formação permanente de adultos. O objetivo desta seção era propiciar aos 

jovens agricultores uma formação intelectual e profissional, complementada pela formação 

social, moral e religiosa capaz de convertê-los em líderes dos profissionais ao redor. 

No estatuto eram previstas questões como: os benefícios do internato, a participação 

das famílias, tempo de duração da formação e a contribuição financeira das famílias para 

alimentação e outros gastos.  

Após a primeira reunião entre os atores interessados em criar uma escola alternativa 

do campo e a construção de um currículo especifico, identificou-se a preocupação com uma 

formação integral, humanista, além da ênfase numa formação profissional, onde o jovem 

deveria ter conhecimento dos “porquês” dos fenômenos para não praticar uma agricultura 

meramente rotineira, conforme muitos faziam, sem conhecimento profundo da terra, sem 

profissionalismo e tecnologias apropriadas.  

Segundo Antoniazzi (2006) in Garcia-Marrirodriga e Calvo (2010), simulteamente ao 

desenvolvimento das primeiras MFR na França, surgiu o “personalismo” de Emmanuel 

Mounier, filosofia que compartilha com a Alternância a importância de entender a pessoa 

humana como geradora da mudança social que se buscava à época, reconhecer e desenvolver 

a dimensão espiritual da pessoa humana e promover a dimensão comunitária para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Durante os anos de 1935 e 1936 ocorreu a primeira experiência com apenas quatro 

jovens na pequena aldeia de Sérignac-Péboudou. E foi neste momento inicial que a palavra 

alternância surgiu para caracterizar a inovação do modelo de educação. Em Garcia-

Marrirodriga e Calvo (2010), os autores ressaltam o trecho de um documento pedagógico do 

Padre Granereau, um dos idealizadores da Pedagogia da Alternância, que usa o termo pela 

primeira vez: “minha segunda semana...confirma...a verdade da nova formula para a formação 

mais profunda de nossas elites camponesas pela alternância entre o tempo ao lado do 

formador e o tempo junto à família” 
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 Em 1937, a experiência foi oficializada e amparada pela lei de Aprendizagem de 1929 

e chamou-se “Maison Familiale dês Cours Professionnels Agricoles”, ou simplesmente 

“Maison Familiale Rurale de Lauzun”. Tinha como base uma associação local responsável, 

liderada por pais; uma pedagogia própria que alternava a formação entre o centro educativo, a 

família, a propriedade, o meio profissional; a preocupação com o desenvolvimento local; e um 

enfoque integral da educação, que não se limitava ao técnico-profissional. 

Os resultados positivos geraram um efeito multiplicador da experiência em escala 

nacional, quando, então passou a denominar-se “Maison Familiale Rurale” (CALIARI, 2002). 

A MFR nasce da intenção objetiva de agricultores familiares, não se tratando de uma 

iniciativa de política pública interessada nos problemas que afligiam o campo. Segundo André 

Duffaure (1993), desde sua origem vários atores estavam envolvidos, agricultores, padres, 

pessoas da cidade e do campo, com o mesmo ideal e objetivos de promover o campo. 

A experiência surgiu em um período de crise na agricultura francesa, tinha início uma 

grande transformação tecnológica com a mecanização agrícola. O mercado de produtos 

agrícolas também passava por crise, havia um grande êxodo rural, concentrações urbanas e 

consequentemente um esvaziamento com o despovoamento de numerosos povoados rurais, 

como afirma Nové-Josserand (1998). Os jovens que ficavam no campo, geralmente, não 

possuíam formação adequada e a tendência, sobretudo para quem estudava, era ficar na 

cidade. 

De 1935 a 40 eram três escolas com um número crescente de matrícula de jovens. Em 

1942 já somavam 17 escolas com mais de 500 jovens. A expansão sofreu com os conflitos 

inerentes à ocupação da França pela Alemanha Nazista, quando ocorreu uma série de 

conflitos com relação à unidade, pois cada escola passou a interpretar a proposta à sua 

maneira.  

Por este fato, foi criado em 1942 a União Nacional das Maisons Familiales Rurales 

(UNMFREO) e o Centro de Formação de Monitores ante as perspectivas de crescimento, 

justificando a necessidade da criação de novas MFR. Mas somente depois do fim da 2ª guerra, 

em 1945, com a revitalização da União Nacional, se conseguiu intensificar uma ação pela 

unificação e construção de identidade atualizada e revitalizada a partir das suas origens 

(CALIARI, 2002). 

O período mais fecundo das Maisons Familiales foi de 1945 a 1960 com três grandes 

acontecimentos: a revitalização institucional da União Nacional das MFRs; a sistematização 

pedagógica e a expansão, passando de 80 para 500 MFRs. Nové-Josserand (1998), aponta a 

expansão do movimento como origem da primeira crise das MFR, relacionava principalmente 
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as desavenças sobre o real papel da Igreja e do Ministério da Agricultura nas MFR. Diante da 

“crise”, em 1945 na Assembléia Geral da UNMFREO, o presidente desta declarou que as 

MFR não podiam ser do Estado nem da Igreja, e sim das famílias. 

Após os anos de 1960 uma série de Leis Nacionais da França incluíram 

definitivamente a Pedagogia da Alternância como um sistema de ensino, reconhecendo as 

Maisons Familiales como escolas que podem, além de profissionalizar, também escolarizar 

seus alunos, num projeto pedagógico orgânico que integra ensino geral e humanístico com 

educação profissional. 

A Lei sobre o ensino agrícola, de 2 de agosto de 1960, consagrou implicitamente a 

alternância em seu 1º artigo: A Lei “Royer” de julho de 1971, que introduziu explicitamente a 

palavra “alternância” na parte referente ao ensino tecnológico. Esta Lei provocou um grande 

movimento de inquietude, pois propunha a introdução indiscriminada da alternância nas 

escolas públicas como mote de salvação dos problemas educacionais da França. A 

generalização da proposta da alternância era um grande risco para o seu próprio fim. A lei de 

12 de julho de 1980, sobre as formações profissionais alternadas, organizadas em conjunto 

com os meios profissionais, representou o coroamento das iniciativas de formação em 

alternância na França. 

A partir da década de 1960 a Pedagogia da Alternância começou a se expandir pela 

Europa, Itália, Espanha e Portugal. Na Itália, as escolas que adotaram a Pedagogia da 

Alternância, receberam o nome de Scuola Della Famiglia Rurale. O Governo Italiano, por 

causa de suas leis, teve dificuldades em aceitar a proposta educacional da forma que era 

executada na França sem vínculo de formação formal escolar, por isso, a experiência na Itália 

tornou-se uma escola que utilizava o processo filosófico e metodológico da pedagogia da 

alternância, porém acrescidos de legalização escolar.  

Fora do continente europeu ela chegou à África. Na América Latina, o Brasil e a 

Argentina foram os dois primeiros países a desenvolver a experiência a partir de 1968, no sul 

do Estado do Espírito Santo, no Brasil e a na província de Santa Fé, na Argentina. 

Em 2012, o mundo já tinha mais de 1.500 CEFFAS em 49 países dos 5 continentes. 

Dentre todos os países do mundo, a França é o que possui o maior número de CEFFAs 460, 

seguido do Brasil com cerca de 263 CEFFAs. Em terceiro lugar, está a Argentina com cerca 

de 114, seguida da Guatemala com 104 e da Espanha com 55 CEFFAs. 
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Figura 1. Distribuição de CEFFAs no mundo até o ano de 2012, destacados em verde, e o ano 

de criação nos continentes (Fonte: UNEFAB 2013). 

 

No Brasil, a primeira experiência de Pedagogia da Alternância foi implantada em 1968 

pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), uma organização 

não-governamental (ONG) que foi pioneira na utilização da Pedagogia da Alternância (PA) 

no país.  

A origem da Pedagogia da Alternância no Brasil remonta às experiências italianas das 

Escolas Famílias Agrícolas (EFA), que se inicia a partir da vinda do padre italiano Humberto 

Pietrogrande, que pertencia a Companhia de Jesus. Seu objetivo era realizar um trabalho 

social e pastoral no estado do Espírito Santo, na década de 1960. Ele constatou que o modelo 

educacional adotado na escola em que atuava era desvinculado da realidade rural local, e 

percebeu a necessidade de implementação da Pedagogia da Alternância. Para Zamberlan 

(1995), o Brasil foi o primeiro país da América Latina a integrar a EFA e também onde se 
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encontra a maior variedade de experiências de educação rural que utiliza integral ou 

parcialmente a proposta da Pedagogia da Alternância.  

A expansão progressiva durante as décadas seguintes nos outros Estados do Brasil 

motivou a criação de uma rede nacional de escolas em alternância no país. Em 1982, foi 

criada a União Nacional das Escolas Familiares do Brasil (UNEFAB), com sede na cidade de 

Anchieta, no Espírito Santo, seguindo os indicativos da Associação Internacional dos 

Movimentos Familiares para a Formação Rural (AIMFR). Dez anos mais tarde, a UNEFAB 

tornou-se a entidade mais representativa entre os Centros Familiares de Formação em 

Alternância do Brasil (CEFFAs).   

A UNEFAB é definida hoje como uma organização não-governamental (ONG) que se 

dedica ao desenvolvimento sustentável do meio rural, por meio da formação e da educação. 

Entidade sem fins lucrativos e dirigidos por seu próprio estatuto, aprovado por seus membros 

associados, registrada como pessoa jurídica no Conselho Nacional de Serviço Social (CNAS) 

e representa os interesses políticos, educativos e promocionais dos CEFFAs no Brasil. 

Em 1989, foram criadas no Brasil as primeiras Casas Familiares Rurais (CFR), com 

origem nas Maisons Familiales Rurales (MFR) da França, sob orientação direta da União 

Nacional das Maisons Familiales Rurales (UNMFRs). A primeira experiência de CFR no 

Brasil se deu no estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca, em 1989, e contou com a ajuda da 

França, através da assessoria do professor Pierry Gilly (BEGNAMI, 2003), posteriormente 

nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e filiadas à Associação Regional 

das Casas Familiares, ARCAFAR Sul, e no ano de 1996 foram criadas nos estados do 

Maranhão, Pará e Amazonas a ARCAFAR Nordeste e Norte do Brasil.  

Com a união das Redes UNEFAB e ARCAFARs foi introduzida a partir da de 2001 a 

termologia CEFFA proposta para as escolas (EFAs) e casas (CFRs) que adotam a Pedagogia 

da Alternância no Brasil.  

As EFAs e os CFRs são escolas ou centros de formação que 

constituem-se como entidades não-governamentais sem fins lucrativos. 

São organizações calcadas no modelo de gestão associativa local, de 

caráter coletivo, que integram o movimento internacional denominado 

Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação 

Rural (AIMFR), com sede em Paris, França (RODRIGUES, 2008).  

 

Atualmente, os CEFFAs brasileiros estão distribuídos em vinte estados, sendo 145 

EFAs e 118 CFRs, exceto em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As 

Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) estão nos seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso de Mato Grosso do Sul. As Casas 
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Familiares Rurais (CFRs) estão nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Amazonas, Pará e Maranhão. 

Estima-se que estes dois movimentos iniciais de difusão e implantação da Pedagogia 

da Alternância no Brasil, com 263 centros de formação, já tenha atendido 74 mil famílias, 

51.550 alunos egressos e 23.254 em formação.  

 

 

Figura 2: Divisão e número de CEFFAs na rede da UNEFAB. (Fonte: UNEFAB 2010). 

 

As políticas que asseguram o funcionamento dos CEFFAs no Brasil, se construíram 

principalmente a partir da LDB 5692/7, onde no Art. 11. § 2º, destaca que: “Na zona rural, o 

estabelecimento poderá organizar os períodos letivos, com prescrição de férias nas épocas do 

plantio e colheita de safras, conforme plano aprovado pela competente autoridade de ensino” 

e no Art. 64: Os Conselhos de Educação poderão autorizar experiências pedagógicas, com 

regimes diversos dos prescritos na presente lei, assegurando a validade dos estudos assim 

realizados”. 
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No início de 1974, todas as EFAs foram autorizadas pelo Estado a funcionar com 

formação reconhecida e legalizada, com cursos complementares (sob modalidade supletivo). 

Tal autorização permitiu oferecer aos jovens o certificado de conclusão de primeiro grau. 

A LDB (Lei 9.394, de 20/12/1996) apresentou uma significativa evolução e abertura 

do processo educacional. No Artigo 28 destaca que na oferta de educação para a população da 

zona rural, a educação deverá se adaptar as peculiaridades da população, da localidade e de 

cada região. Acrescentaram ainda a necessidade de conteúdos e metodologias inerente aos 

interesses e necessidades de cada população e a adequação do currículo, dos conteúdos e do 

funcionamento escolar as sazonalidades, à variação climática, às fases agrícolas e ao trabalho 

no meio rural e menciona a possibilidade da “alternância regular de períodos de estudo”.   

Na Constituição de 1998 no Capitulo III, artigo 206 determina um “pluralismo de 

concepções pedagógicas”. Já neste século, dois marcos são fundamentais para a prática da 

alternância no Brasil. As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (PARECER CNE/CEB 36, de 04/12/2001), abriu de forma irrestrita o caminho Legal 

para o funcionamento das escolas no meio rural e representou um marco inovador no que se 

refere à educação em zona rural. 

A Pedagogia da Alternância tem seu reconhecimento legal garantido por lei para se 

adequar aos sistemas formais de ensino no Brasil através do Parecer número 01 de 2006 da 

Câmara de Educação Básica do Ministério de Educação e Cultura, e Secretaria de Educação 

Continuada Alfabetização e Diversidade (BRASIL, 2006). 

O CEB/CNE/MEC nº 1/2006 expõe os motivos e aprova o funcionamento dos dias 

letivos nos CEFFAs, na prática da Pedagogia da Alternância. Essa normatização da Lei, 

efetiva e oficializa a Pedagogia da Alternância como um Modelo de Educação Oficial no 

Brasil. “Dias letivos para a aplicação da Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFFA)”. Nesse documento, recomenda-se que o Projeto 

Político-Pedagógico de cada CEFFA adote as características da Pedagogia da Alternância na 

concepção de alternância formativa, isto é, alternância integrativa real ou copulativa, de forma 

a permitir a formação integral do educando, inclusive para prosseguimento de estudos, e 

contribuir positivamente para o desenvolvimento rural integrado e autossustentável, 

particularmente naquelas regiões/localidades em que prevalece a agricultura familiar.  

 No entanto, a proposta de consolidação expressa da Pedagogia da Alternância na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) como metodologia adequada ao público da 

Educação do Campo está no Projeto de Lei n⁰ 6.498/2016 que aguarda desde dezembro de 

2017 apreciação pelo Senado Federal.  
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O projeto altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da 

educação nacional, para tornar clara a possibilidade de adoção da "Pedagogia da Alternância" 

nas escolas do campo.  Visa alterar o texto do Artigo 28 para: 

 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre 

outras, da Pedagogia da Alternância;  

 

De forma geral, a Pedagogia da Alternância tem estreita relação com o trabalho rural 

local, com a profissionalização, associando disciplinas do núcleo comum às do núcleo 

técnico, assim como as formações profissional e geral, integrando, ainda, através de seus 

instrumentos pedagógicos, os meios social, profissional e familiar.  

Como metodologia fundamental, quatro pilares sustentam esta pedagogia: associações 

locais, que envolvem membros da escola e da comunidade; a própria Pedagogia da 

Alternância, adaptada a cada meio; formação integral dos estudantes; e promoção de um 

desenvolvimento rural, do meio e sustentável.  

Outra forma de apresentar esse complexo aparato pedagógico de uma maneira 

sintetizada, como apresenta Jean-Claude Gimonet, um dos principais autores sobre a 

Pedagogia da Alternância é salientar: a primazia da experiência sobre o programa; a 

articulação dos tempos e dos espaços de formação; um processo de alternância num ritmo em 

três tempos (meio – CEFFA – meio); o princípio da formação profissional e geral associadas; 

o princípio de cooperação, de ação e de autonomia e; a associação dos pais e mestres de 

estágios profissionais como parceiros e co-formadores (DÁLIA, 2011, p. 23). 

Dialogando com a pedagogia de Paulo Freire quando chega ao Brasil, as experiências 

em Pedagogia da Alternância organizam seu ensino em torno de temas geradores, temáticas 

significativas que funcionam como fios condutores do conteúdo programático que se propõe 

investigar, promovendo a compreensão e a leitura do mundo através dos aportes de cada 

disciplina. Nas palavras de Freire: 

Investigar o tema gerador é investigar o pensar dos homens referido à 

realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é a sua práxis (FREIRE, 

2005, p. 115). 

 

A partir de uma metodologia especifica, com instrumentos próprios e um currículo 

autêntico, a operacionalização da Pedagogia da Alternância que está apresentada no próximo 

capítulo, se desenvolveu na França na década de 1930 como uma pedagogia eminentemente 

camponesa e no Brasil vem construindo um espaço de debate junto as experiências do 
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movimento de Educação do Campo que emergiu no país na década de 1990 com o objetivo de 

garantir o acesso dos povos tradicionais a uma educação contextualizada. 

 

2.3. Educação do Campo no Brasil. 

 

O movimento de Educação do Campo no Brasil surge contrapondo-se ao modelo de 

educação rural existente no país até a década de 1990. Nesta mesma década os movimentos 

sociais populares do campo, liderados pelo MST, incluíram a educação como uma de suas 

primeiras demandas. Este movimento de ruptura na educação produziu uma transição de um 

projeto anterior de uma educação para o campo em direção a uma educação do campo 

Desde então o conceito de Educação do Campo vem sendo construído nos 

movimentos que lutam pela terra de trabalho, organizados na Via Campesina-Brasil. Campo 

para os movimentos, tem conotação política de continuidade das lutas camponesas, de um 

projeto histórico de sociedade e de educação. O campo mais que um perímetro não urbano, 

um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria 

produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana 

(RIBEIRO, 2013; ARROYO et AL, 2004). 

Neste período sob a perspectiva da Educação do Campo, a LDB, em seu artigo 28, 

apontava que “na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região” (Brasil, 1996). Apontava para os conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar 

própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas e adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

No entanto, o nascimento do reconhecido Movimento de Educação Básica do Campo 

no Brasil, segundo muitos estudiosos do assunto, tem como marco o I Encontro Nacional de 

Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), ocorrido em julho de 1997, na 

Universidade de Brasília. Neste evento aconteceu o “Manifesto das Educadoras e Educadores 

da Reforma Agrária ao Povo Brasileiro” que pode ser considerado como de grande relevância 

para impulsionar uma educação diferenciada para o campo. 

Em 1998, iniciou-se um movimento de construção da educação do campo que se 

caracterizou por ter como sujeitos protagonistas os mesmos que promoveram o I ENERA, o 

MST, a CNBB, a Unicef, a Unesco e a UnB, cuja tarefa era elaborar a crítica à concepção de 
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educação oferecida ao meio rural, como também pensar políticas educacionais que dessem 

conta da realidade dos povos do campo. 

A discussão principal desta articulação nacional estava centrada na garantia de uma 

educação de qualidade para as populações do campo organicamente ligada à estratégia de um 

projeto de transformação da realidade do campo, de empoderamento e de emancipação desses 

sujeitos coletivos. 

Ainda em 1998 foi instituído o Programa Nacional de Educação para reforma Agrária 

(Pronera), pela Portaria nº 10/98, do Ministério Extraordinário da Política Fundiária, no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o objetivo principal de fortalecer a educação 

nas áreas de reforma agrária, utilizando metodologias voltadas para a especificidade do 

campo, tendo em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

(RIBEIRO, 2013; SANTOS, 2008). De 2003 a 2006 esse Programa permitiu o acesso à 

escolarização de 247.249 jovens e adultos assentados e capacitou 1.016 profissionais de 

ciências agrárias para atuarem na assistência técnica aos assentados.  

No ano de 2001 foi instituído pelo Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação 

(PNE), em 2002 foi realizada a I Conferência Por Uma Educação do Campo, com o objetivo 

de se posicionar frente ao novo momento histórico do país e reafirmar as linhas políticas de 

um projeto educativo do campo articulado às lutas sociais e a um Projeto Nacional de 

Educação. Neste mesmo ano, a Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 abril de 2002 instituiu as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, do Conselho 

Nacional de Educação, que destaca no Art. 2°:  

 

A identidade de uma escola do campo é definida pela sua vinculação às 

questões inerente à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 

próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 

ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em 

defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 

qualidade social da vida coletiva no país. (ARROYO et Al, 2004). 

 

Em 2004, realizou-se a II Conferência Nacional de Educação do Campo: os 

movimentos sociais do campo exigiram a qualificação prática e teórica, assumindo-a em sua 

agenda política. Ainda naquele mesmo ano, foi criada a Coordenadoria Geral de Educação do 

Campo/CGEC na estrutura da Secad/MEC, buscando-se articular a construção de uma nova 

base epistemológica sobre o campo e a educação do campo, mobilizando pessoas e 

instituições de pós-graduação e de pesquisa. Como resultado deste esforço, ocorreu, em 2005, 

o I Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo que buscou apontar eixos 
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temáticos norteadores para a discussão e elaboração de políticas públicas interministeriais. 

(MDA/Pronera e MEC/Secad/CGEC) (CAMPOS & LOBO, 2011). 

Em 2007 aconteceram as primeiras experiências de Licenciatura em Educação do 

Campo, como projeto piloto do Programa de Apoio a Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo (PROCAMPO), através do Ministério da Educação – MEC, por 

intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECADI. 

Esse programa teve o objetivo de implementar nas Instituições Públicas de Educação Superior 

Cursos de Licenciatura em Educação do Campo para a formação de professores da educação 

básica nas escolas situadas nas áreas rurais, considerando as diretrizes político-pedagógicas. 

A implementação do curso tem sido uma experiência de construção dos saberes da 

universidade e dos movimentos sociais do campo, principalmente através da Pedagogia da 

Alternância, pois o curso é organizado em dois tempos formativos: o tempo-universidade e o 

tempo-comunidade. 

Em 2008 ocorreu o II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo e II 

Seminário sobre Educação Superior e as políticas para o desenvolvimento do campo brasileiro 

como iniciativas das universidades que integram o Observatório da Educação do Campo – 

Capes/Inep. 

Em 2010, a Câmara de Educação Básica (CBE) do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) aprovou uma resolução que transformou a educação do campo em modalidade da 

educação básica. Trata-se do principal marco legal na Educação do Campo no país, o Decreto 

7.352 de 04 de novembro de 2010 (DOU 05/11/2010), que dispõe sobre a política de 

educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, 

institucionalizando o Pronera como instrumento de construção e de implementação de 

políticas públicas para os “povos do campo”. 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de 

educação básica e superior às populações do campo, e desenvolvida pela União em regime de 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Brasil, 2009). E em seu § 1o, 

entende-se populações do campo e escolas do campo como:  

  

I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma 

agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os 

povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais 

de existência a partir do trabalho no meio rural; e II - escola do campo: aquela 

situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que 

atenda predominantemente a populações do campo.  

 

Como princípios da Educação do Campo, no artigo 2º, aponta o respeito à diversidade 

do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, 

geracional e de raça e etnia e valorização da identidade da escola do campo por meio de 

projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 

necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas (Brasil, 

2010). 

Destaca-se ainda neste artigo segundo, o desenvolvimento das unidades escolares 

como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados 

para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável; e o 

desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da 

especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e 

reprodução social da vida do campo (BRASIL, 2010). 

No entanto, segundo Molina (2015), a consolidação da política se deu no Fórum 

Nacional de Educação do Campo (FONEC) de 2015, onde a noção proposta por Caldart 

(2012) da tríade estruturante da Educação do Campo, qual seja, é campo – educação – 

políticas públicas. 

Caldart (2008) salienta que a Educação do Campo deve procurar combater o latifúndio 

e a agricultura centrada basicamente no negócio e no lucro, buscando fortalecer um modelo de 

agricultura familiar, no qual se preserve as características da produção camponesa, buscando 

outro projeto de desenvolvimento, que mantenha o vínculo de origem com as lutas sociais 

camponesas.   

Ainda Caldart (2003) caracteriza a escola do campo não como um tipo diferente de 

escola, mas como uma escola que reconhece e ajuda a fortalecer os povos do campo como 

sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da 

sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito.  

A Educação do Campo precisa incluir em seu projeto pedagógico, a reflexão sobre 

como acontecem no cotidiano da escola os processos de socialização, sua relação com os 

processos de conservação e de criação de culturas e, com a formação dos novos sujeitos 

sociais do campo. Considerando, desta forma, o que deve ser enfatizado pela intencionalidade 
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pedagógica da escola na perspectiva de um novo projeto de desenvolvimento. (CALDART, 

2008) 

Cardoso e Araújo (2012) mencionam que questões de saúde pública como a falta de 

saneamento básico, abastecimento de água inadequado, problemas com segurança alimentar e, 

questões de cunho ecológico como o desmatamento, poluição e esgotamento do solo, 

influenciam o contexto de qualquer comunidade. Segundo esses autores a Educação do 

Campo pode se colocar de modo a trazer soluções para estes problemas, possibilitando aos 

estudantes o acesso ao conhecimento científico, não só para garantir uma vida melhor, mas 

para que possam se posicionar criticamente frente às inúmeras situações do cotidiano. 

Foi neste contexto e na trajetória de garantir uma educação especifica para os povos do 

campo que o movimento de Educação do Campo se encontrou e dialoga com a Pedagogia da 

Alternância que já era adotada pelos CEFFAs no Brasil desde de década de 1960 e entendida 

como uma pedagogia ideal para o campo e agricultura familiar. 

 

2.4. O Centro Familiar de Formação por Alternância Colégio Estadual Agrícola 

Rei Alberto I e a Pedagogia da Alternância em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. 

 

A origem do movimento de Pedagogia da Alternância e dos CEFFAs na região serrana 

fluminense teve início em 1986 após visita oficial à Nova Friburgo do então Cônsul Geral da 

Bélgica, Embaixador Victor Bernhard. Este ao visitar o terceiro distrito de Campo do Coelho 

se surpreendeu ao saber da inexistência de uma escola de formação profissional para os 

jovens produtores rurais e de organizações sociais capazes de trabalhar pelo desenvolvimento 

rural (IBELGA, 1996). 

Foi a partir deste fato que foi criado em 17 de julho de 1990 a ONG Instituto Bélgica – 

Nova Friburgo (IBELGA) e que a partir de 1994 passou a oferecer o ensino fundamental por 

Alternância. A primeira turma de Ensino Médio e Educação Profissional – Técnico em 

Agropecuária foi criada em 1998. Até o ano de 2002 o IBELGA era a instituição mantenedora 

quando no mês de abril de 2002 houve a estadualização do Ensino Médio/Educação 

Profissional e foi criado o Centro Familiar de Formação por Alternância (CEFFA) Colégio 

Estadual Agrícola (CEA) Rei Alberto I, que na época era denominado apenas de C. E. Rei 

Alberto I, além disso, houve também a municipalização do Ensino Fundamental.  
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Também em 2002 foi criado pelo IBELGA em parceria com a secretaria de educação 

do município de Nova Friburgo o CEFFA Flores de Nova Friburgo, situado em Vargem Alta, 

distrito de São Pedro da Serra, também em Nova Friburgo, nos limites com o município de 

Bom Jardim. Vargem Alta é o segundo maior produtor de flores de corte do Brasil, ficando 

atrás somente de Holambra/SP e se destaca, com um modelo de agricultura familiar, na 

produção de Rosas, Hortênsias, Monsenhores, Crisântemos, Gérberas e outros. A partir de 

2009 o CEFFA CEA Rei Alberto I passou a oferecer também o curso técnico em 

Administração com o foco na administração rural. 

O CEFFA CEA Rei Alberto I é uma instituição de ensino público, funcionando 

atualmente a partir de um convênio entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a ONG - 

Instituto Bélgica Nova Friburgo (IBELGA), que integra a União das Escolas Família Agrícola 

do Brasil (UNEFAB) como a regional do estado do Rio de Janeiro. 

A fazenda onde está localizado o CEFFA Rei Alberto tem 27 hectares e o espaço é 

dividido entre o CEFFA, que oferece o ensino fundamental conveniado com a Secretaria de 

Educação da Prefeitura de Nova Friburgo, o CEFFA que oferece o ensino médio técnico 

integrado em Agropecuária e Administração e o IBELGA. A propriedade possui salas de aula, 

sala da direção e dos professores, escritório administrativo do IBELGA, sala de 

processamento de alimentos, sala de informática, quarto de ferramentas, biblioteca, refeitório, 

auditório, ginásio e área de produção animal (capril e galinheiro) e vegetal (hortas, estufas e 

sistema agroflorestal). 
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                      Figura 3:  Foto aérea do CEFFA CEA Rei Alberto I. 

 

Os cursos de Educação Profissional Integrado no CEFFA CEA Rei Alberto I têm a 

duração de três anos, em horário integral por Alternância. A Pedagogia da Alternância, por 

“ocorrer em tempos e espaços que não somente a escola ou a sala de aula” (PARECER 

CNE/CEB Nº: 1/2006) e assim integrar o espaço social, familiar e profissional com a 

formação do estudante, alterna uma semana em aula (sessão escola) e uma semana no espaço 

familiar (sessão família). A maioria das escolas de Pedagogia da Alternância no Brasil 

funcionam em regime de internato de uma semana ou duas no CEFFA e uma ou duas semanas 

com a família, ou em horário integral durante uma semana e uma semana com a família, como 

é o caso do CEFFA CEA Rei Alberto I. 

Com a estadualização do CEFFA CEA Rei Alberto I em 2002, ficou imposta a matriz 

curricular estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, passando o 

curso a aplicar a modalidade Concomitante. Mais recentemente os cursos técnicos do CEFFA 

passou para a modalidade Médio Integrado. 

O CEFFA CEA Rei Alberto I está localizado no distrito de Nova Friburgo chamado 

Campo do Coelho (3º distrito), mais precisamente, no bairro rural de Baixada de Salinas. Esta 

região destaca-se como a principal produtora de olerícolas, cuja produção é a principal fonte 

de abastecimento desse tipo para a região metropolitana do Rio de Janeiro. No entorno da 
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rodovia RJ 130, que liga os municípios de Teresópolis a Nova Friburgo, são encontradas 

grande parte das unidades produtoras da região  

O CEFFA está situado está situado a 1.065m de altitude acima do nível do mar, com 

predominância de Clima Tropical de Altitude, no cinturão central remanescente de Mata 

Atlântica do estado do Rio de Janeiro, localizando-se no vale formado pelo imponente 

conjunto de montanhas graníticas conhecidas internacionalmente como Três Picos de Salinas 

ou Três Picos de Nova Friburgo (2.366m), ponto culminante da Serra do Mar. 

O CEFFA localiza-se na área de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos 

(PETP), Unidade de Conservação (UC) inserida no Sistema Nacional de Unidades de 

Conversação (SNUC) e abrange porções dos municípios de Cachoeiras de Macacu, 

Guapimirim, Nova Friburgo, Silva Jardim e Teresópolis. O PETP é o maior parque estadual 

do Rio de Janeiro, formando ainda um extenso contínuo florestal com o Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos (PARNASO), constituindo-se dessa maneira em parte significativa do 

Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense. Esta região relevante importância em termos 

hidrológicos, na microbacia de São Lourenco encontra-se a nascente do Rio Grande, um dos 

principais rios da Região Hidrográfica (RH VII) Rio Dois Rios.  

 O CEFFA atende majoritariamente estudantes filhas e filhos de agricultores e 

agricultoras familiares das localidades agrícola do entorno, não só do 3º distrito de Nova 

Friburgo, onde está localizado o CEFFA, como também de jovens de outras localidades dos 

municípios de Sumidouro e Teresópolis. Embora os três municípios (Nova Friburgo, 

Teresópolis e Sumidouro), somados a Petrópolis, sejam os principais responsáveis por parte 

significativa da produção agrícola que supre as necessidades da metrópole fluminense e das 

próprias cidades, é Nova Friburgo quem exerce centralidade destacada, sendo o principal polo 

de produção hortícola do estado do Rio de Janeiro, contando ainda com um histórico de 

principal produtora nacional de couve-flor (600t/ano em 15ha) e maior produtora estadual de 

olerícolas (1.800t/ano em 35ha) em sua história recente. (RIBEIRO, 2016; GRISEL, 2015, p. 

9; MOREIRA, 2006) 

Como apresentam Grisel e Assis, 2015, as hortaliças cultivadas neste município 

chegam a representar cerca de 99% da quantidade de ervilha, 99% de beterraba, 99% de nabo, 

96% de couve-flor, 96% de brócolos, 88% de batata inglesa, 79% de cenoura, 77% de feijão-

de-vagem, 66% de salsa, 63% de repolho e 28% de tomates produzidos no Estado do Rio de 

Janeiro. (GRISEL, 2015)  

Juntamente com Paty do Alferes, Bom jardim, Santo Antônio de Pádua, Sumidouro e 

Teresópolis, o município de Nova Friburgo compõe, na Região Sudeste, a maior produção 
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nacional de tomate para mesa e indústria, contribuindo para colocar historicamente o Brasil na 

posição destacada entre os dez maiores produtores de tomate no mundo. (PERES et al, 2007) 

Segundo os dados disponíveis nos estudos analisados, o município passou de 

aproximadamente 1.662 estabelecimentos agrícolas com área média de 16ha com base nos 

dados do IBGE publicados em 2006 para 1.607 propriedades rurais com área média de 13ha 

registrados por Lópes Neto (2013), possuindo 2.675 produtores rurais, de modo que, no 

último levantamento do senso agropecuário brasileiro, foi identificado como um dos mais 

importantes municípios produtores de hortaliças do Brasil. (LIMA, 2016, p. 31; GRISEL, 

2015, p. 9; LÓPES NETO, 2013; IBGE, 2006). Dados da prefeitura de Nova Friburgo de 

2005, apontavam que existiam no município, 2.484 produtores de perfil majoritariamente 

familiar, sendo que 1.216 trabalham a terra como meeiros (parceiros), ou seja, 49% do total de 

produtores não eram proprietários da terra em que trabalham. (PDNF, 2005). 

No entanto, este território agrícola que vem sendo denominado por especialistas como 

Agricultura de Montanha realizada pela agricultura familiar, merece particular destaque em 

relação ao processo de naturalização da incorporação de agroquímicos nos sistemas 

produtivos, principalmente de agrotóxicos. 

Como perfil predominante da população da região abordada, no que tange os 

diferentes tipos de vínculos com a terra, Peres et al (2005), Peres et al (2007), Pedlowski et al 

(2009) e Grisel e Assis (2015) convergem quanto as características gerais enquanto 

produtores de policulturas ininterruptas ao longo do ano, em pequenas e médias propriedades, 

com envolvimento frequente de toda a família no processo produtivo, baixa mecanização das 

diversas etapas do processo produtivo e a “multiexposição a uma série de contaminantes 

ambientais – agrotóxicos principalmente – no desenvolvimento das atividades de trabalho”. 

(PERES et al, 2007, p. S613) 

Tais características, como lembra Peres et al (2001), ligadas ao tamanho das 

propriedades, à policultura e ao ingresso majoritário de força de trabalho familiar, não raro 

como estratégia para subsistência, são típicas de comunidades camponesas, fruto da complexa 

ocupação e permanência europeia dos núcleos familiares na região serrana como um todo, e 

mais especificamente no sudoeste do município de Nova Friburgo. (GRISEL, 2015, p. 9-10; 

PERES et al, 2001, p. 565) 

Relembrando brevemente a história da região serrana fluminense, que passou pela 

ocupação originária indígena, depois por um lento processo de colonização do interior e de 

superação de sua topografia acidentada. Seguido da instalação do complexo cafeeiro 
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escravagista e chegou até a concorrência de mão de obra entre escravos e colonos, que deram 

origem ao agricultor atual que ocupa este território. 

Principalmente a partir de 1820 esse território passou a ser ocupado pelos imigrantes 

europeus, sobretudo suíços e germânicos, que haviam chegado em Nova Friburgo com a 

política de colonização de D. João VI, e seguindo um ideal “civilizador” próprio das relações 

coloniais da época. A vinda de camponeses (agricultores familiares livres) e uma diversidade 

de técnicos e artesãos que deveriam difundir seus saberes e sua cultura nesse território para a 

construção de uma nação (“branca”) subserviente aos interesses e a cultura da Europa. Destes, 

75% tinham experiência agrícola. (GRISEL, 2015, p. 22; CARNEIRO, 2009, p. 152),  

Inicialmente, quando chegaram à Nova Friburgo estes imigrantes receberam da coroa 

portuguesa terras para produção. Houve um predomínio de pequenas propriedades rurais e do 

uso de mão de obra exclusivamente familiar no processo de produção agrícola da região, cuja 

implantação na região remonta, segundo relatos dos moradores mais antigos da região, ao 

final do século XIX. 

Como as primeiras fazendas em geral não conseguiam utilizar a totalidade das grandes 

extensões de terras cedidas, a floresta ocupava a maior parte das propriedades. Criaram-se 

assim condições onde a relação de meação como processo de remuneração da mão de obra 

surgiu como possibilidade lucrativa para os fazendeiros e estratégia alternativa de 

sobrevivência de colonos imigrantes. 

Consolida-se, desse modo, as relações onde as famílias recebiam 50% do lucro líquido 

das glebas que trabalhavam, estabelecendo o surgimento dos primeiros colonos meeiros de 

Nova Friburgo. (GRISEL, 2015, p. 25) 

A relação que predominou em quase todas as fazendas da região a partir, também, da 

Lei de Terras de 1850, a qual impedia a concessão de terras gratuitas aos colonos, foi a 

meação ou parceria. (GRISEL, 2015, p. 25; CARNEIRO, 2009, p. 153) 

Além do clima frio e relevo montanhoso, problemas agronômicos relacionados à 

fertilidade do solo e climatização de algumas culturas ficam evidentes. Aqueles que 

receberam áreas improdutivas acabavam por retirar as madeiras de interesse e depois 

abandonavam as terras. Muitos tiveram como destino os latifúndios em um regime de 

colonato. 

De acordo com Grisel e Assis (2010), o acesso dos pequenos produtores atuais, 

colonos ou não, a terras produtivas só ocorreu devido a uma mudança espacial no território, os 

donos de fazenda migraram para o setor têxtil e estes venderam suas propriedades para os 

meeiros. O sistema de meação continuou, onde havia entre 5 e 30 meeiros por propriedade, 
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estas eram divididas em unidades que variavam de 40 a 60 ha. Neste período com o 

desenvolvimento do sistema ferroviário já era possível vender seus produtos para a capital. 

Segundo os mesmos autores, do início até a metade do século passado dominava a 

produção de milho para alimentação animal e humana, está com a produção do fubá. Outras 

plantas eram cultivadas, entre elas as raízes e tubérculos. A fertilidade do solo era renovada 

com advento das queimadas e do pousio, em que se deixava formar as capoeiras por um 

período de dois a três anos, depois se fazia a roçada e a queimada. 

A produção vegetal na região vem se especializando ao longo do tempo na produção 

de hortaliças, as culturas principais da região nos últimos 70 anos eram: o café, alho, milho, 

couve-flor, batata inglesa, batata baroa ou mandioquinha, batata doce, aipim, tomate, ervilha, 

inhame, jiló, cenoura, nabo, cebola, cebolinha, couve mineira, feijão, flores e fava. 

As culturas eram comercializadas, sempre como excedentes, com exceção das flores e 

do café, que tinham sua produção voltada para o mercado. Ao longo dos anos as culturas 

hortícolas comerciais foram sendo introduzidas, mudando o perfil de produção onde o café, 

milho, batatas, feijão e aipim passaram então a ser cultivadas somente para subsistência. 

Nesse período a agricultura ainda não era tecnificada, sendo necessário o uso da força animal 

para arar a terra e para transportar a produção, os insumos utilizados ainda eram o que o 

produtor tinha em mãos, como urina de vaca, esterco de animais misturado com cinzas. O uso 

dos insumos químicos é bem mais recente tendo sua incorporação a partir dos pacotes da 

Revolução Verde há aproximadamente 60 anos. A relação de trabalho não mudou muito, 

sendo ainda constituída de famílias que trabalham em suas terras, com alguns produtores que 

trabalham de meeiros e parceiros (CEFFA Rei Alberto I, 2010). 

No terceiro distrito, a estrutura de controle da terra, inclui desde proprietários, meeiros 

e arrendatários. A estrutura fundiária é baseada no minifúndio, onde as terras são cultivadas 

por grupos familiares, caracterizando assim a atividade local como agricultura familiar. 

O território caracteriza-se por ser um mosaico de unidades familiares produtoras de 

hortaliças. Neste cenário de pequenas propriedades, as populações estão divididas em 

pequenos povoados, com denominações próprias e que além de residências também 

apresentam algum comercio. 

Grisel e Assis (2010) caracterizaram os sistemas de produção local a partir da 

organização social do trabalho, sendo este dividido em cinco tipos: 

1. Onde há predominância da agricultura familiar, pois há excedentes de 

área, onde é realizado o sistema de meação, meio utilizado pelas famílias para 

complementar sua receita; 
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2. Onde o sistema é exclusivo de meação, que podem ser familiares ou 

não que trabalham em terras arrendadas do tipo 1; 

3. Onde as propriedades são menores e com uso intensivo do solo e a 

mão de obra é exclusivamente familiar e a diversificação é estratégia 

fundamental para o sucesso da propriedade; 

4. Onde a produção caracteriza-se pela produção de mudas em estufa, 

que são produzidas em bandejas de isopor. Este trabalho também é 

exclusivamente familiar; 

5. Onde a atividade desenvolvida é a criação de gado leiteiro e a 

produção de derivados do leite. A ocupação se deu pela dificuldade de 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico trazido pelo trator, pois suas terras 

são muito acidentadas, não permitindo seu uso. 

 

A infraestrutura de escoamento da produção do terceiro distrito acontece em sua 

maioria por atravessadores, através das estradas vicinais que ligam as áreas agrícolas aos 

eixos rodoviários intermunicipais e de lá até os mercados atacadistas. Vale dizer que a maior 

parte da produção tem como destino o CEASA-RJ/Unidade Irajá, na cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo o CEASA - RJ (2010), os produtos originados de Nova Friburgo foram 

comercializados nos CEASAS de Nova Friburgo, São Gonçalo e Grande Rio (Irajá). Nestas 

centrais, os dez produtos mais comercializados foram: tomate; couve-flor; abobrinha; repolho; 

inhame; beterraba; pimentão; vagem; jiló e cenoura. 

Este aumento de produtividade e o título de maior produtor de couve-flor só foram 

possíveis na região após a adoção dos pacotes da Revolução Verde. A atividade agrícola na 

região acompanhou o crescimento observado em todo o município e na década de 1960-1970 

chega à região produtora todo o processo de mecanização e de agroquímicos. Neste momento 

a região serrana já despontava como principal polo produtor de olerícolas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O tomate, pimentão e couve-flor foram, até a década de 1980-1990, as principais 

lavouras da região, o que, em virtude das características destes produtos, da subordinação à 

economia de mercado e da forte pressão exercida pela indústria e pelo comércio local, 

determinou o uso indiscriminado de diversos agroquímicos. Inseridos na lógica do mercado, 

os produtores com as novas tecnologias agrícolas passaram a ocupar novas áreas em busca do 

aumento de produtividade e consequente capitalização. Passaram a se especializar, 

diminuindo a diversidade cultivada e ocupando nichos específicos na cadeia produtiva de 

olerícolas. 

Esta nova forma de manejo e a inserção dos pequenos produtores na lógica do capital 

vêm acarretando sérios problemas de saúde para a população, poluição ambiental e alteração 

na paisagem. O modelo atual vigente e hegemônico de produção de olerícolas na Região 
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Serrana Fluminense além de ocasionar problemas ambientais e de saúde coletiva vem 

proporcionando instabilidade econômica, o esvaziamento do campo pelos mais jovens e ao 

mesmo tempo dificuldade de acesso à terra pelos meeiros. 

Recente pesquisa (PEDLOWSKI, 2009) apontou que no Vale do Rio São Lourenço, 

no terceiro distrito, foi observado uso de caráter intenso de tecnologias agrícolas como 

sistemas de irrigação, uso intenso de agroquímicos e períodos curtos de rotação de cultura 

entre as diferentes estações do ano. Além disso, modificações nas características topográficas 

do terreno, principalmente por plantio em encostas com diferentes níveis de declividade e 

diminuição dos períodos de pousio. O que caracteriza o trabalho agrícola na região como 

intensivo. 

Esta situação impõe um padrão produtivo que favorece a disseminação de pragas e 

doenças, o que pressiona os agricultores a aumentar a cada dia o uso de agroquímicos. As 

principais culturas em nível de comercialização (tomate e couve flor) da região, requerem uso 

continuo e intenso de agrotóxico, que associado a não utilização dos equipamentos de 

proteção individual (EPIs), potencializam o grau de contaminação humana e ambiental. 

Enquanto o consumo de agrotóxico na região sudeste do Brasil está estimado em 12kg 

de agrotóxico/trabalhador/ano, na região da Microbacia do Córrego de São Lourenço, o 

consumo de agrotóxico foi estimado em 56,5kg de agrotóxico/trabalhador/ano, valor este 

cinco vezes superior à média da região sudeste e 18 vezes maior que a média do estado. A 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro (PESAGRO-Rio), através da 

Estação Experimental de Nova Friburgo, em parceria com a Associação Brasileira de 

Agricultura Biológica (ABIO), realizou levantamento que demonstrou que dos 32 agrotóxicos 

mais usados no município, 17 sofrem sérias restrições em outros países, sendo que oito deles 

já foram, inclusive, proibidos (PEDLOWSKI, 2009). 

Pedlowski (2009) ressaltou que o conhecimento adquirido pelos agricultores da região 

em relação ao uso de agrotóxicos, quando acontece, vem em sua maioria dos próprios 

revendedores dos agrotóxicos. Os órgãos governamentais são vistos rotineiramente pelos 

agricultores como agentes de repressão, e não de educação. 

Peres (1999) destacou que a maioria dos trabalhadores rurais (produtores) possuía o 

curso primário como grau de escolaridade, sendo que 32% não haviam frequentado escola 

(analfabetos e alfabetizados em casa por pai e/ou mãe). Sabendo-se que o ensino rural no 

Brasil apresenta sérias deficiências de qualidade, pode-se depreender que aqueles que não 

completaram o curso primário, por abandono, possuem elementos mínimos de leitura e de 

compreensão de textos. De fato, cerca de 58% da população local (analfabetos, alfabetizados 
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em casa e aqueles com curso primário incompleto) têm nenhuma ou mínima habilidade de 

leitura/escrita, configurando um perfil de escolaridade baixo como observado no homem do 

campo, em níveis regional e nacional. 

A partir deste cenário o ensino das ciências da natureza e o currículo de biologia no 

curso técnico do CEFFA baseado o ensino da agroecologia, promovido no interior do Rio de 

Janeiro tem seu desafio ampliado. Este dado a respeito da educação e das relações com o 

ambiente nesta região do município de Nova Friburgo é particularmente importante para 

entender as possíveis diferenciações não apenas no manejo da terra, como do grau de 

sofisticação com que determinadas técnicas são adotadas (ou não) por este tipo de população, 

assim como para possíveis planejamentos de ações por parte das instituições de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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3. CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO.  

 

 

 

3.1. Introdução 

 

Este capítulo segundo se propõe a apresentar uma revisão de literatura a partir dos 

Conceitos e Concepções de Currículo, Currículo e Educação do Campo, Currículo e 

Pedagogia da Alternância, currículo de biologia, Interdisciplinaridades, Integração Curricular 

no ensino de biologia, Ensino da Agroecologia e Abordagens Investigativas. Este capítulo cria 

um arcabouço para o diálogo entre as teorias e concepções clássicas e o ensino de biologia na 

Educação do Campo na modalidade Pedagogia da Alternância, e apoia o debate a respeito da 

proposta de modelo de ensino-aprendizagem do terceiro capítulo. 

A metodologia adotada neste capítulo foi uma revisão de literatura e fundamentação 

teórica, apoiados em pesquisas bibliográficas clássicas, mais recentes e relevantes sobre os 

conceitos e definições listados acima.  

 

 

3.2. Concepções, Teorias Curriculares e Disciplinas Escolares  

 

Não se tem propósito neste item discutir a definição de currículo nem os conflitos em 

torno da “palavra-chave”, assunto estudado amplamente por especialistas e latente nas 

agendas de pesquisa educacionais. Esse denominado conflito curricular por Goodson, 

proporciona uma prova visível, pública e autêntica da luta constante que envolve as 

aspirações e objetivos de escolarização. Para o autor, a luta para definir um currículo envolve 

prioridades sociopolíticas e discurso de ordem intelectual.  Para Willians, o currículo deve ser 

examinado como qualquer outra reprodução social, constitui o campo de toda sorte de 

estratagemas, interesses e relações de dominação.  

Para Goodson (2018), o currículo, em um sentido mais amplo, pode ser compreendido 

como todo um conjunto de discursos, documentos, histórias e práticas que imprimem 

identidades nos indivíduos envolvidos no processo escolar. 

Moreira (2006) afirma que o currículo constitui significativo instrumento utilizado por 

diferentes sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e 
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renovação dos conhecimentos historicamente acumulados como para socializar as crianças e 

os jovens segundo valores tidos como desejáveis.  

Para Gimeno Sacristán (2000), o currículo é uma construção social e, nesse sentido, 

cada contexto escolar deve produzir seu currículo próprio, devendo este exprimir uma práxis 

por expressar uma gama de ações relacionada à cultura, sociedade, política e economia. 

Macedo (2006) compreende currículo como um artefato sócio educacional que se 

configura nas ações de conceber, selecionar, produzir, organizar, institucionalizar, 

implementar e dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores. Veicula 

uma formação ética, política, estética e cultural.  

Para Silva (2009) depois das teorias críticas e pós-críticas, não podemos mais olhar 

para o currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem significados que vão muito 

além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, 

território. O currículo é trajetória, viagem, percurso.  

Para Dália (2011), autora que investigou o currículo na Pedagogia da Alternância, 

currículo é toda prática que se tornou habitus educativo, em uma determinada instituição, 

além de seu projeto pedagógico (como documento), que carrega em si a identidade de um 

grupo e a maneira pela qual o conhecimento pode ser construído e reproduzido.  

A respeito das teorias curriculares, segundo Tomaz Tadeu da Silva, cada uma delas 

enfatiza certos conceitos de acordo com seu campo de interesse e são categorizadas como 

Teorias Tradicionais, Teorias Críticas e Teorias Pós-Críticas. O autor indica os critérios que 

caracterizam as diferentes escolas e que serão importantes para a compreensão de seus 

ideários.  

 Conforme essa divisão, as Teorias Tradicionais priorizam os métodos de ensino-

aprendizagem e de avaliação, a metodologia didática, a organização e o planejamento, além 

da eficiência para o alcance de objetivos; já as Teorias Críticas dão ênfase à ideologia, à 

reprodução cultural e social, às relações de classe e sociais de produção, que devem ser 

descortinadas por um currículo que leve à conscientização, emancipação, libertação e sirva 

como modelo de resistência; por fim as Teorias Pós-Críticas enfocam como a identidade, a 

alteridade, as diferenças e a subjetividade, assim como os processos de significação e 

construção do discurso, podem ter lugar no currículo e a ligação existente o saber e o poder e 

a múltipla representação social e cultural nos documentos curriculares.  

Todavia, as Teorias Críticas já provaram que o currículo vai além da organização de 

objetivos e meios e estende-se a aspectos ideológicos, dialógicos, estruturais e materiais. Já as 

Pós-Críticas elevaram o questionamento para o modo como se constrói a própria validação do 
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conhecimento canônico e o reconhecimento, ou não, da diversidade e da identidade contida 

nesses documentos (Dália, 2011). 

Historicamente o conceito de currículo se construiu como uma sequência estruturada 

ou “disciplina”, numa relação homóloga entre currículo e disciplina. Os currículos são, em 

geral, constituídos e organizados disciplinarmente em diferentes espaços e tempos. (Gomes et 

al, 2013).  

Segundo Chervel (1990), as disciplinas escolares são representações culturais criadas e 

consolidadas pelos processos de escolarização a partir de finalidades estabelecidas para a 

educação das gerações mais jovens. 

Ao longo de períodos históricos, as disciplinas escolares são resultados de processos 

de manutenção e de mudança, uma vez que estão intrinsecamente ligadas às finalidades da 

educação escolar. As mudanças em tais finalidades acabam por suscitar, junto com as 

demandas do público escolar, transformações nas disciplinas. 

Para Chervel (1990), as instituições escolares têm a função social de instruir os jovens, 

mas também de criar disciplinas cuja linguagem específica se traduz numa autonomia que as 

transforma em objetos culturais da sociedade. Portanto, o foco de seus estudos se volta à 

cultura escolar, mais especificamente à natureza intrínseca das disciplinas escolares. Goodson 

(1983) sustenta que as disciplinas escolares não podem ser caracterizadas como entidades 

naturais e imutáveis, mas como amálgamas com características de grupos e tradições sociais, 

formando-se a partir de finalidades vinculadas a tradições utilitárias (ligadas aos interesses 

cotidianos das pessoas), pedagógicas (associadas à aprendizagem dos estudantes) e 

acadêmicas (voltadas para os interesses da formação universitária). 

Ferreira, 2013 afirma que as comunidades disciplinares que constroem as retóricas 

mais afinadas com os referidos padrões são aquelas que conseguem recursos e apoio 

ideológico. Todo esse processo de obtenção de recursos e de apoio ideológico com base no 

cumprimento de determinados padrões sociais atua como um poderoso mecanismo que 

pretende produzir estabilidade nos currículos escolares. 

Goodson (1997), diz que mudanças ocorridas em apenas uma disciplina escolar sem 

um significativo apoio da própria instituição e/ou dos grupos externos mais amplos, venham a 

produzir efeitos que permaneçam por longo tempo. 

Diante de uma nova concepção de currículo, que rompe com a noção convencional 

que não considera a dimensão política e cultural, espera-se que no novo futuro social, “o 

currículo venha a se envolver com as missões de vida, as paixões, e os objetivos que as 

pessoas articulam em suas vidas...um currículo para o empoderamento, e um aprendizado 
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terciário transformaria nossas instituições educacionais e faria com que elas cumprissem sua 

promessa anterior de ajudar a mudar o futuro social de seus alunos.” (Goodson, 2018). 

A nova concepção de currículo tenta romper com a atual rotina pedagógica que é 

guiada pelas teorias tradicionais, no que se refere ao modo de pensar a formação acadêmica 

como utilitária a um sistema e ao modo de organizar o conhecimento em disciplinas 

justapostas, muitas vezes, sem abrir espaço para o pensamento questionador. De acordo com 

essa visão, o currículo tem sido visto como mero compilador de programas e conteúdos 

programáticos unificantes e homogeneizantes, que se pretendem como facilitadores para o 

alcance de metas burocráticas.  

 No Brasil, os documentos que guiam os parâmetros curriculares são a LDB, o Dcnem, 

o Pcnem, as Ocnem e a BNCC, que são feitos de narrativas sistêmicas ou descrevem as 

maneiras como o conhecimento escolar é produzido e mediado. (Goodson e Petrucci, 2018). 

   

3.3. Currículo e Educação do Campo 

 

Ao pensar no currículo na Educação do Campo devemos partir do entendimento de 

que a escola do campo não está inserida nas concepções hegemônicas de escola, pois é 

resultante das diversas lutas dos movimentos sociais pelo acesso à terra e por uma educação 

pensada para o campo e pelos povos do campo. A demanda é de uma escola do campo que 

esteja vinculada aos saberes, à realidade e às necessidades dos povos do campo, rompendo 

com a visão assistencialista da educação rural. 

A educação do campo leva a discussão do currículo e do conhecimento para o 

movimento da identidade e da coletividade. Busca um currículo que se integre com um 

projeto político-pedagógico de escola crítica, currículo como um plano de vida, emancipada 

(TAFFAREL; ESCOBAR; PERIN, 2010). Há que se formar o trabalhador do campo com os 

conhecimentos necessários à produção e à reprodução de sua singularidade, mas também há 

que se formar um novo ser humano consciente da necessidade de construção de uma 

sociedade emancipada e que emancipe os homens e mulheres singulares, ou seja, emancipar o 

gênero humano. (De Lima, 2019). 

De Lima (2019) aponta para a necessidade de construir um currículo para a 

especificidade do campo, pensando uma escola organizada para o mesmo objetivo e que tenha 

clareza de seus fundamentos teóricos e práticos, bem como de seus objetivos políticos e 
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pedagógicos que extrapolam os limites de um documento oficial e se expressam 

rotineiramente no cotidiano escolar. (DE LIMA, 2019). 

Para TAFFAREL et AL (2010) entre as questões a serem consideradas na abordagem 

do currículo para a escola do campo se destacam: 

 

1) O Currículo como instrumento político, que interage com a ideologia, 

a estrutura social, a cultura e o poder, resultando num corpo teórico que 

explica as relações entre sociedade, indivíduo e matérias escolares. O 

currículo e a aprendizagem, por meio da vivência e das relações sociais na 

escola, que irão repercutir na formação de atitudes necessárias no mercado de 

trabalho capitalista. A instrumentalização da razão, própria anotações da 

lógica que rege a conversão do conhecimento em força produtiva, que se 

impõe nas proposições de organização curricular a partir do critério da 

eficiência escolar e social. 

2) O currículo como elemento da organização escolar, que mais 

incorpora a racionalidade dominante na sociedade capitalista, imperialista, e 

que está impregnado da lógica marcada pela competição e pela adaptação da 

formação humana às razões do mercado. Isso se evidencia no conjunto de 

teorias, que, ao longo da história, têm dialogado com as práticas de 

organização curricular.  

3) O currículo como compreensão de que a educação só será política, 

quando permitir às classes dominadas se apropriarem dos conhecimentos 

transmitidos como instrumento cultural, que permitirá uma luta política mais 

ampla. A posição crítica em face da importância dada à dimensão de 

eficiência, atualizada e defendida entre os anos 60 e 70 do século XX, por 

meio da Pedagogia por Objetivos, difundida no Brasil, e que se convencionou 

chamar Pedagogia Tecnicista, em virtude da centralidade dos procedimentos 

técnicos. 

4) O currículo oculto, como aquele que, embora não faça parte do 

currículo escolar, encontra-se presente nas escolas através de aspectos 

pertencentes ao ambiente escolar e que influenciam na aprendizagem dos 

estudantes. Na visão crítica, o currículo oculto forma atitudes, hábitos de 

disciplina, comportamentos, valores e orientações, que permitem o 

ajustamento dos sujeitos às estruturas da sociedade capitalista. 

5) O currículo como uma possibilidade de abordagem e inclusão dos 

excluídos, fruto da luta de classes, que é econômica, ideológica e política – 

inclusão como fruto das reivindicações no campo étnico, de gênero, raça, 

opção sexual, entre outros, como fruto das lutas sociais que se expressam em 

conquistas no interior da escola. Para o materialismo, os processos 

institucionais, econômicos e estruturais fortalecem a discriminação e as 

desigualdades baseadas na diferença cultural. Importa compreender como as 

diferenças são produzidas através das relações sociais de produção. Para se 

atingir a igualdade é necessária uma modificação substancial na estrutura para 

além da escola, no modo de produção e, no interior da escola, no currículo 

existente. 

6) O currículo como forma de contestação, conflito e resistência ao 

processo de reprodução social, às finalidades de padronização e massificação, 

que ultrapassam a dinâmica do consumo de bens materiais e inserem-se, pelo 

seu caráter prescritivo, nos desígnios da formação humana que se processa no 

âmbito escolar. 

7) O currículo para a transformação do trabalho pedagógico na sala de 

aula e na escola, em suas dimensões básicas: formas organizativas e 
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normativas, o trabalho na escola, o conhecimento e a realidade, os objetivos e 

a avaliação, os conteúdos e métodos, os tempos e espaços educativos e as 

relações comunitárias e familiares. 

8) O currículo e os Fundamentos da Escola do Campo, as diretrizes 

operacionais da educação do campo frente à realidade atual do campo 

brasileiro: compreensão teórica, tomada de posição, engajamento. A teoria do 

conhecimento “materialista histórico-dialética”, voltada para a transformação 

da realidade. Visão ampla de educação, que inclui uma concepção de escola e 

de direito coletivo. 

9) O currículo, considerando os processos formadores dos sujeitos 

coletivos da produção da vida no campo; o trabalho livremente associado em 

contraponto ao trabalho alienado, assalariado; o trabalho como princípio 

educativo; a cultura (que inclui a dimensão do conhecimento), a luta social, a 

organização coletiva, a autodeterminação. Currículo que trabalha com a vida 

real e sua especificidade, contradições, necessidades e possibilidades: sujeitos, 

relações sociais, processos produtivos. 

10) O currículo e o embate entre projetos históricos de campo: o Campo 

do Agronegócio (capital) e o Campo da Agricultura Camponesa (trabalho). O 

campo do agronegócio = modelo agrícola neoliberal = domínio do capital 

financeiro sobre a agricultura. A aliança entre empresa capitalista 

agropecuária e florestal, corporações transnacionais e latifúndio improdutivo. 

11) O currículo escolar que realiza a tarefa de educar, que trabalha as 

diferentes dimensões do desenvolvimento humano integral, pela mediação 

específica do trabalho em seu sentido ontológico como fundante do ser social. 

12) O currículo e a solução para um sistema que precisa privilegiar a 

realidade de ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, remanescentes de quilombos, 

indígenas e moradores de ocupações, acampamentos, assentamentos, áreas de 

reforma agrária. Organização das propostas pedagógicas de acordo com a 

LDB e as diretrizes operacionais, fincadas na realidade local que necessita ser 

radicalmente transformada. 

13) O currículo e os grandes fenômenos, que provam de forma evidente 

a relação de todos os fenômenos a serem estudados na escola do campo: a 

Soberania Alimentar, como princípio organizador da agricultura, a Reforma 

Agrária, a Matriz produtiva, centrada na diversificação econômica 

(combinação de cultivos, criações e extrativismo), a matriz tecnológica, com 

base na Agroecologia, a Cooperação Agrícola e o desafio de elevar a 

produtividade do trabalho e da terra, através da decisão de produtores 

livremente associados, que produzem de acordo com necessidades humanas e 

não de acordo com o lucro do capital. 

 

Para Maria Aires de Lima, a organização da escola e do currículo são momentos do 

trabalho pedagógico e expressam um projeto de sociedade que é posto em prática no cotidiano 

escolar:  

Tal projeto é político por relacionar-se às demandas sociais postas na 

contemporaneidade, a um compromisso sociopolítico, aos interesses reais e 

coletivos de uma população; e é pedagógico porque define as ações da escola 

para alcançar seus propósitos e sua intencionalidade. Desse modo, nenhuma 

dimensão do fazer pedagógico é neutra, pois é dirigida a um fim que está 

inserido numa compreensão do mundo atual e da sociedade que se quer 

construir, mesmo que os indivíduos envolvidos não tenham consciência plena 

disso e de seu papel nesse processo de construção social. (De Lima, 2017). 
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De acordo com Pucci et. al (2014), o Projeto Político Pedagógico (PPP) é um 

documento que reflete o posicionamento da escola frente à sociedade. E ele compreende toda 

a organização da escola, nos aspectos formativo, administrativo, político, financeiro e 

pedagógico. Sendo importante que todos os sujeitos envolvidos no processo participem de sua 

construção, para que haja uma articulação entre os sujeitos que pensam, gerenciam e 

executam as ações educativas. Desta forma, o PPP é um conjunto de ações que reflete a 

realidade da escola, situada em um contexto, que a influência e que pode ser influenciado por 

ela (SOUZA, et. al., 2008).   

Segundo Paiva (2008) apud De Lima, (2019), o PPP para a escola do campo deve 

pautar-se numa prática educativa crítica e libertadora. Deve também romper, de maneira 

drástica, com o modelo de gestão tradicional, centralizador de decisões. A educação do campo 

deve pautar-se na construção coletiva do PPP e na gestão participativa nos processos 

decisórios da escola. 

Segundo Souza et. al., (2008) na perspectiva da Educação do Campo, o PPP pressupõe 

uma ruptura com o atual modelo de educação e de sociedade vigentes, de modo que a escola 

modifique a estrutura organizacional e as suas relações sociais e possibilite uma educação 

para transformação da sociedade e dos sujeitos envolvidos no e fora do processo escolar.   

A partir destas concepções de currículo e PPP para Educação do Campo se assume um 

maior vínculo com o sujeito numa perspectiva mais ampla e complexa, não apenas como 

sinônimo de ensino, mas de formação de seres humanos.  

Estas concepções estão fundamentadas na prática educativa do Movimento da 

Educação do Campo e na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que 

determina em seu art. 1º: “A educação deve abranger os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. No espaço onde se desenvolve a Educação do Campo, as características familiares, 

culturais e laborais são muito diferenciadas daquelas da educação urbana e, como tais, devem 

ser legalmente respeitadas.  

Como já mencionado no primeiro capítulo, desde 2010 no Brasil, a Educação do 

Campo é considerada uma modalidade de ensino, de acordo com a Resolução CNE/CEB n.º 

04, de 13 de julho de 2010, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica. E em sua Seção IV, artigo 35, diz: 
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Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação para a 

população rural está prevista com adequações necessárias às 

peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se 

orientações para três aspectos essenciais à organização da ação 

pedagógica: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às 

reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural; II - 

organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - 

adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 2010). 

 

No entanto, no plano prático existe grande dificuldade em efetivar essas diretrizes no 

cotidiano escolar do campo. Isso ocorre porque a escola está inserida em um plano macro-

organizacional, que diz respeito às legislações, planos e programas em âmbito nacional, 

estaduais e municipais (De Lima et Al, 2019). Também insere-se num plano micro-

organizacional, devendo executar o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico. 

Nascimento em 2006 ressaltava que grande parte das escolas existentes na zona rural 

possuíam docentes desqualificados e com visão de mundo urbano, com currículo e calendário 

escolar alheios à realidade do campo, assim como, o PPP destas escolas, quase sempre são 

desvinculados às causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo do campo. 

Essa ruptura com o modelo tradicional de educação proposta pela Educação do 

Campo, dialoga com a nova concepção de currículo de Goodson, pois considera a dimensão 

política e cultural, um currículo que se envolve com as missões de vida, as paixões, um 

currículo para o empoderamento.  

Deve-se então pensar a construção de um currículo para Educação do Campo a partir 

da análise crítica da escola do campo aliado a organização escolar, formação de docentes e a 

elaboração coletiva do PPP, com participação ativa dos sujeitos conscientes do seu papel na 

transformação da sociedade. 

 

 

 

 

3.4 Currículo e Pedagogia da Alternância 

 

A Pedagogia da Alternância é entendida como uma modalidade de Educação do 

Campo e o objetivo das escolas que adotam esta proposta é de valorizar no contexto 

pedagógico a realidade local e o modo de vida dos jovens em formação e das famílias. Busca 

a formação integral do estudante e sua emancipação formando-o para ser sujeito ativo do 
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desenvolvimento sustentável do seu território, a partir do engajamento por meio do 

associativismo.  

 Na formação da Pedagogia da Alternância as famílias devem ser protagonistas, 

participando ativamente na supervisão pedagógica, como formadores dos próprios filhos, 

contribuindo para a definição dos conteúdos e eixos geradores, no conselho fiscal, no 

conselho escolar e na representação política junto ao Estado. Os conhecimentos e experiências 

adquiridas junto à família e as realidades e os problemas locais, são temas dos diversos 

instrumentos específicos da pedagogia. É a partir dos instrumentos que ocorre a troca e fusão 

entre o saber familiar e os conteúdos e conhecimentos ensinados nas escolas.  

 Desde a concepção da Pedagogia da Alternância na França, foram desenvolvidos 

diversos instrumentos para dialogar os diferentes tempos e espaços de formação e 

proporcionar uma educação genuína para os jovens camponeses. A principal característica da 

metodologia da Alternância além dos instrumentos, que serão tratados a seguir, caracteriza-se 

pela alternância do jovem em formação entre o espaço escolar e o familiar/profissional. 

A formação por alternância consiste em um método onde coexistem o tempo 

de ensino aprendizagem no espaço educativo e o tempo de vivências práticas no meio 

rural familiar. Seus conteúdos preconizam a inserção da família rural e suas 

potencialidades no meio educacional, proporcionando diferentes maneiras de ver, 

julgar, agir e contribuir para o desenvolvimento do meio sócio profissional dos jovens 

e suas famílias, “a alternância é um verdadeiro sistema de formação que se constrói 

partindo da hipótese de que os saberes locais podem gerar progresso, mas além do 

nível local. “(GARCIA-MARIRRODRIGA, 2009, p.167). 

 

No entanto, no universo educativo da alternância, a rede dos CEFFAs e as demais que 

tiveram origem nestas, não são atualmente os únicos sistemas onde se aplica o princípio ou 

que usa esta denominação. Segundo Dinova 1997, acredita-se que o ponto de inter-relação 

entre dois elementos que se alternam chegou a sua expressão mais alta, fazendo com que em 

diversos locais do mundo utilizem a mesma nomenclatura para práticas distintas.  

O primeiro a propor uma classificação das modalidades da alternância foi Girod de 

l’Ain em 1974, quando apresentou dois modelos de alternância para caracterizar as pesquisas 

de articulação entre a teoria e a prática ou entre o educativo e o econômico. Os modelos foram 

denominados de alternância externa e alternância interna: 

- Alternância Externa: definida essencialmente, na relação escola-empresa, pela 

anterioridade da atividade profissional para continuação dos estudos. São exemplos os 

cursos noturnos ou por correspondência. 

- Alternância Interna: definida pela realização de atividades profissionais ao longo do 

período de estudos e não mais o trabalho como pré-requisito para a formação. 

 

Malglaive (1979), definiu três tipos de alternância: 
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- a Falsa Alternância: consiste em deixar lacunas nos cursos de formação e não 

estabelecer nenhuma ligação explicita entre formação e atividades práticas. 

- a Alternância Aproximativa: definido pela existência de um modelo mais elaborado, 

envolvendo um certo nível de organização didática na vinculação dos dois momentos 

da formação em um conjunto coerente. 

- a Alternância Real: consiste em uma efetiva implicação, envolvimento do alternante 

em tarefas da atividade produtiva, de maneira a relacionar suas ações com a reflexão 

sobre o porquê e o como das atividades desenvolvidas. Gimonet (1982) destaca, na 

realização deste tipo de alternância, o papel preponderante desempenhado pelo Projeto 

Profissional do Jovem. 

 

Já Bourgeon, (1979) apresentou outra tipologia: 

- Alternância Justapositiva: caracterizada pela sucessão temporal de períodos 

consagrados a atividades diferentes em locais diferentes: trabalho e estudo. Sem 

vínculo entre as atividades. A Alternância Justapositiva aqui corresponde à falsa 

alternância classificada por Malglaive (1979). 

- Alternância Associativa: constituída na articulação, vinculação entre a formação 

profissional e a formação geral. Os conteúdos apresentam laços de 

complementariedade, assim como os diferentes tipos de atividades têm a mesma 

importância. No entanto, é uma alternância que associa sem verdadeiramente religar, 

sem unir. Corresponde, assim, a alternância aproximativa de Malglaive. 

- Alternância Copulativa: caracterizado pela existência de uma compenetração, uma 

vinculação efetiva dos meios de vida sócio-profissional e escolar, em uma unidade de 

tempo formativo. Liga a ação e a reflexão sobre o porquê e o como, os conteúdos dos 

dois momentos encontram-se em permanente relação, completando-se e enriquecendo 

mutuamente. Corresponde a alternância real de Malglaive. 

 

Dinova em 1997 propôs uma classificação que mescla as anteriores em quatro tipos: 

- Alternância Aparente: definida como aquela onde se combinam em diferentes doses 

os aspectos teóricos com os práticos, o estudo e o trabalho. São exemplos os cursos 

noturnos, trabalhos de reforço escolar, cursos em empresas no tempo de estudo e 

organização assistemática dos estudos (diferente das escolas tradicionais, alternam 

prática e teoria); 

- Alternância Justaposta: definida por experiências divididas em dois tempos, um 

dedicado ao estudo e outro ao trabalho, mais sem nexo entre as atividades, sem 

conteúdo comum. 

- Alternância Associativa: definida por dois momentos distintos, um em que o aluno 

deve passar uma parte do ciclo educativo na escola, e outro no meio produtivo 

concreto (fabrica, empresa, escritório). São exemplos desta modalidade os “Sandwich” 

Britânicos, os “Carrer Education” nos EUA e os “Kibbutz” israelitas. 

- Alternância Integrada: definida como aquela em que existe alto comprometimento 

entre os conceitos teóricos e os práticos, e o meio envolvido. Até o momento podem 

ser consideradas as experiências de alternância integrada as que estão ligadas ao 

mundo rural. São exemplos desta modalidade: as MFR e todas as escolas nascidas a 

baixo de sua influência.  
 

Após observar as diferentes tipologias desenvolvidas entorno da noção de alternância 

no universo educativo fica evidente o esforço dos autores da Pedagogia da Alternância em 

caracterizar e validar a alternância real, copulativa ou integrada como o método ideal e 

presente na proposta originária educativa da França e amparada atualmente pela AIMFR e 

seus filiados nos CEFFAs e em projetos por três continentes. Para Gimonet 2007, a 
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implementação de uma alternância real por um organismo de formação não garante uma 

alternância integrativa para cada formando, pois quem alterna é o educando e não a 

instituição. 

Os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs) se baseiam em quatro 

pilares: Formação Integral do Jovem, Desenvolvimento do Meio, Associação e Pedagogia 

da Alternância. Segundo Jean Claude Gimonet (2007), estes quatro pilares constituem a 

marca identitária dos CEFFAs e formam a engrenagem de toda a proposta dos centros de 

formação. Os pilares são divididos em finalidades: Formação Integral e Desenvolvimento do 

Meio. E meios: Pedagogia da Alternância e Associação. A articulação entre esses elementos 

ocorre como demonstra o esquema. 

 

 

Figura 4: Adaptado de Gimonet, 2007 e Garcia-Marirrodriga e Puig-Calvó, 2010. 

 

Os pilares constituem as invariáveis do movimento mundial dos CEFFAs (Gimonet, 

2007). Pode-se dizer que o objetivo geral institucional dos CEFFAs é conseguir a promoção e 

o desenvolvimento das pessoas e de seu próprio meio social, a curto, médio e longo prazo, 

através de atividades de formação integral (Garcia-Marirrodriga e Puig-Calvó, 2010). 
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 Segundo os autores Garcia-Marirrodriga e Puig-Calvó as finalidades baseiam-se nos 

eixos:  

A formação integral das pessoas. Não se tratando simplesmente de dar cursos 

de formação profissional com metodologias adequadas, se trata de uma visão 

integral onde as pessoas se formam em todos os âmbitos – técnico, 

profissional, intelectual, social, humano, ético e espiritual – de suas 

capacidades como pessoa, como ser humano. E o Desenvolvimento Local. 

Unido indissociavelmente à finalidade anterior, é uma consequência e uma 

necessidade. Se o meio não evolui com condições de uma vida melhor, as 

pessoas que aí vivem e se formam, estão se obrigando a partir desse meio. Os 

CEFFAs fazem com que, os jovens e adultos em formação, convertam-se em 

atores de seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento do território 

onde estão inseridos. 

 

 Em relação aos meios para atingir as finalidades, os mesmos autores consideram: 

 

A Alternância. A resposta ao sistema escolar inadequado é uma metodologia 

pedagógica pertinente, que supere as correntes e modos docentes existentes e 

que responda a necessidade constante de adequação às realidades distintas de 

cada lugar, dos adolescentes, jovens e adultos. Portanto, a Alternância deve 

acontecer entre escola e meio socioprofissional, com períodos em ambos os 

contextos, tendo por primazia a experiência e por compromisso o 

envolvimento de todos os atores da formação: a família, os educadores, os 

estudantes e os profissionais do meio. A esta formula denominam-se de 

Alternância Integrativa. E a Associação Local. Constituída principalmente por 

famílias, junto às outras pessoas que aderem a seus princípios, e que são 

gestores do projeto, os atores de seu próprio desenvolvimento. 

 

 Em relação ao currículo da Pedagogia da Alternância não existe na bibliografia 

referência ao conceito ou orientação para construção. Para viabilizar seu modelo pedagógico, 

a Pedagogia da Alternância e os CEFFAs materializa seu currículo principalmente a partir do 

Plano de Formação, dos instrumentos pedagógicos e do Projeto Político Pedagógico do centro 

de formação. 

 Para Gimonet (2007), o Plano de Formação é: 

 

Uma ampla arrumação coerente da formação da educação e da orientação do 

alternante. Ele traduz o processo complexo, sistêmico e construtivista da 

formação alternada. Ele se destaca, assim, das organizações escolares 

costumeiras. Ele organiza e permite a gestão das operações pedagógicas. Ele 

representa um plano-quadro que não é fixo e que se reconstrói 

permanentemente. Afixado como grande quadro na sala dos monitores e/ou na 

sala do grupo dos alternantes em questão, visualiza e baliza o percurso.   

 

 O Plano de Formação (PF) representa a orquestração do conjunto dos componentes do 

dispositivo pedagógico, “o plano do vôo” do percurso formativo e educativo. O PF tem o 
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objetivo reunir os conteúdos formais e acadêmicos ensinados na escola com os conteúdos 

informais e experienciais da vida. A formação alternada supõe “dois programas” de formação: 

o da vida e o da escola, onde muitas vezes esses conhecimentos são complementares ou 

contraditórios (Gimonet, 2007). O PF tem o desafio de integrar o currículo oficial com a 

complexa realidade do jovem em formação. 

 A definição do PF é realizada essencialmente pela equipe pedagógica, com 

colaboração dos pais, mestres de estágio e outros profissionais, levando em conta o ambiente 

e a realidade de onde vivem. Definem a partir de eixos e temas, um plano de ação para um 

dado grupo em formação. A partir destes eixos e temas é organizada a sequência de 

alternância, as atividades, os instrumentos, os conteúdos, as avaliações e os estágios. 

 Os instrumentos pedagógicos da Alternância foram desenvolvidos com base na 

experiência inicial, com a realidade e os objetivos da época e construídos a partir da relação 

entre os jovens em formação, sua família e o seu meio. Os instrumentos da Alternância não só 

dinamizam sua operacionalização, como também garantem uma interação permanente entre 

família-escola-jovens. Os instrumentos metodológicos empregados na Pedagogia da 

Alternância são: o Plano de Estudo (PE), Folha de Observação (FO), Caderno da Realidade 

(CR), Caderno de Acompanhamento (CA), Visitas e Viagens de Estudo (VVE), Visita às 

Famílias (VF), Estágios, Atividade de Retorno (AR), Serões e Projeto Profissional do Jovem 

(PPJ). 

O instrumento que dialoga com o já apresentado Plano de Formação e materializa os 

eixos e temas geradores do percurso formativo é o Plano de Estudo. O Plano de Estudo (PE) é 

um instrumento da Alternância onde se obtém a interação da vida familiar com a escola, 

gerando no aluno o hábito de vincular a reflexão à ação. É elaborado em um Tema gerador 

previamente definido. É denominado gerador porque: 

 

Qualquer que seja a natureza de sua compreensão como a ação por eles 

provocada, contém em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos 

temas que, por sua vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas 

(FREIRE, 1979). O tema gerador não se encontra nos homens isolados da 

realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser 

compreendido nas relações homens-mundo. Desta forma, investigar o tema 

gerador é investigar o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu 

atuar sobre a realidade, que é sua práxis. (FREIRE, 1979).   

 

 

Constitui-se de perguntas elaboradas em conjunto (monitores/estudantes) evitando-se 

assim a elaboração de roteiros de pesquisa do universo temático a partir de pontos prefixados 
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pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos da investigação 

(FREIRE, 1979:118).  

O jovem vai estudar tanto na família quanto na escola e a cada tema estudado há um 

encadeamento lógico do assunto com os conteúdos das outras disciplinas, gerando o ambiente 

favorável para que os jovens se sintam sujeitos do seu pensa, discutindo seu pensar, sua 

própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de 

seus companheiros (FREIRE, 1979). 

A indagação está relacionada ao seu meio, situação familiar, técnicas agrícolas 

empregadas na unidade de produção, a saúde da comunidade, os remédios caseiros, a religião, 

a vida organizacional da comunidade, a agricultura convencional e alternativa. Os 

questionamentos são empregados como tema condutor de motivação e compreensão do 

significado de cada conteúdo. Os resultados obtidos facilitarão o redirecionamento de 

conjunto dos conteúdos (ANDRADE, 2003). O Plano de Estudo é construído seguindo as 

seguintes etapas: 

i) Motivação – estimular a curiosidade ligar o tema a sua realidade; 

ii) Fato concreto – é o ponto de partida e o objetivo a ser trabalhado, referência a ser 

trabalhada; 

iii) Análise – diagnóstico e compreensão dos fatores envolvidos; 

iv) Comparação – confrontar dois fatos ou duas ou mais ideias distintas; 

v) Reflexão – construção da crítica tomando consciência da relação individual e meio; 

vi) Ideia geral – as coisas existem e eu posso interferir percepção real da situação. 

 Na prática, a elaboração do Plano de Estudo (PE) se divide em Saída (elaboração do 

roteiro de pesquisa do Plano de Estudo) e Colocação em Comum (volta do Plano de Estudos 

com elaboração de síntese/artigo) e desencadeia em outros instrumentos como a Folha de 

Observação, Atividade de Retorno, Intervenção Externa, Visita de Estudo e Caderno da 

Realidade.  

O primeiro momento da metodologia do PE, a Saída, ocorre a observação dos fatos 

pertinentes ao tema, a problematização, os questionamentos, o levantamento de hipóteses e a 

definição de metodologia (Motivação e Fato Concreto). Na saída é elaborado o roteiro para a 

entrevista ou um questionário com o perfil dos sujeitos participantes da pesquisa e o número 

de entrevistados por jovem. Geralmente todos estudantes levam para a pesquisa de campo os 

roteiros e/ou questionários e quando podem gravam e fotografam a entrevista. 

Na volta do PE ocorre a Colocação em Comum, onde os jovens expõem seus 

resultados e de forma coletiva os dados são analisados quantitativamente e/ou 
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qualitativamente, até a conclusão (Análise, Comparação e Reflexão) e a produção da Síntese 

(texto-artigo). Os dois momentos são conduzidos com apoio de docentes, em equipes pré-

determinadas e definidas em reunião de colegiado e presente no Plano de Formação. O 

critério de escolha do docente leva em consideração principalmente a afinidade da área de 

atuação e conhecimento destes com o tema do PE. 

A texto síntese é reproduzido para todos os docentes e jovens da turma que realizaram 

a pesquisa do PE e com o artigo em mãos as disciplinas previstas para cada turma exploram 

suas áreas do conhecimento. A Síntese do Plano de Estudos pode ser trabalhada também em 

um contexto interdisciplinar sempre com o objetivo de contextualizar conteúdos 

sistematizados, discutir soluções para os problemas diagnosticados ou simplesmente avançar 

na discussão dos problemas. A partir destas discussões pode-se desenvolver a melhor 

estratégia de apresentar o problema para a comunidade ou até propostas de solução. Esta ação 

de apresentar para os membros da comunidade o resultado da pesquisa onde eles foram 

sujeitos da construção, sobre um tema considerado fundamental para a realidade local, é o 

terceiro momento do PE, a Atividade de Retorno. 

São instrumentos também complementares ao PE, a Folha de Observação, que 

consiste em uma pesquisa complementar ao PE sobre um tema disciplinar ou interdisciplinar 

que não tenha sido explorado da totalidade no texto Síntese; a Intervenção Externa, que é o 

CEFFA convidar um profissional ou pessoa que possa apresentar em forma de palestra, curso 

ou oficina temas relativos ao tema do PE; a Visita de Estudo, que é a saída do CEFFA e 

muitas vezes da comunidade para conhecer realidades diferentes ou centros de pesquisa que 

abordem e investiguem tema que foi tratado no PE; e por fim, o Caderno da Realidade, é o 

registro de conhecimento sobre a realidade. Nele o jovem registra todas as suas reflexões e 

estudos aprofundados. É o recurso que permite a sistematização da reflexão e ação discutidas 

e vivenciadas no Plano de Estudo, é no caderno que ficam arquivadas todas as Sínteses. No 

Caderno da Realidade ficam ordenadas as informações e experiências realizadas em casa e na 

escola. O Caderno da Realidade acompanha o alternante durante todo processo de formação e 

é de autoria própria do jovem, que a partir destes arquivos, pode avaliar sua evolução escolar, 

compreender o que pensava antes e o que pensa hoje a respeito das questões tratadas.  

A Visita às Famílias consiste na criação de um vínculo e manutenção de elo afetivo 

entre alunos e o corpo docente da escola, para que o processo de ensino se dê realmente em 

um contexto familiar. Desta forma, o educando e sua família recebem visitas periódicas de 

uma equipe da escola. As visitas são de cunho pedagógico e técnico, quando os pais e 

professores avaliam o desempenho do aluno, seu crescimento, a participação da família.  
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Dentro da proposta técnica da visita, está à contribuição da escola para a solução de 

prováveis problemas encontrados nas atividades rurais da família e que podem ser 

apresentadas aos técnicos da escola. Outra e importante contribuição da visita é a avaliação do 

desempenho do jovem a partir de seu contexto. As visitas permitem avaliar os aspectos sociais 

e culturais do jovem, avaliar o ponto de vista dos pais em relação à formação que o jovem está 

recebendo no CEFFA.  

Os Serões são atividades que ocorrem nos centros de formação por Alternância que 

possuem regime de internato. São atividades que ocorrem após o horário previsto para 

formação formal e antes dos jovens irem para os dormitórios. A responsabilidade de 

promover cada Serão fica a cargo de um grupo de jovens e/ou de monitores, que pode 

acontecer na forma de debates sobre temas relevantes para o grupo, sessão de filmes, músicas 

e estudos.  

O Caderno de Acompanhamento (CA) é um instrumento que conecta os dois tempos-

espaços. Espécie de agenda e diário sobre as atividades realizadas na sessão escola e na sessão 

família. Cada jovem possui o seu CA por ano de formação e este é monitorado por um 

docente e pelos seus responsáveis legais. É este instrumento que garante e valida no Brasil o 

modelo da Pedagogia da Alternância como modelo educacional, cumprindo os 220 dias 

letivos previsto por lei a partir da assinatura dos responsáveis na semana em que o jovem está 

com a família, que também são quantificados como dias letivo. 

Os Estágios são elementos formativos obrigatórios na formação técnica. O CEFFA 

estabelece uma rede de parceiros e mestres de estágios onde o jovem em formação deve de 

acordo com seu interesse e/ou na linha do seu Projeto Profissional do Jovem (PPJ), cumprir 

cargas horárias de estágios práticos. Os relatórios e avaliações das atividades são arquivadas 

pelo estudante, o que irá compor seu curriculum. 

E por fim, o Projeto Profissional do Jovem (PPJ), um instrumento também dos cursos 

técnicos dos CEFFAs e trata-se de uma monografia de conclusão de curso. Segundo define a 

União das Escolas Família Agrícola do Brasil (UNEFAB):  

 

Pode ser definido como a expressão de anseios, aspirações, capacidades, 

práticas, teorias e aptidões de empreendimento do aluno em formação (prático, 

aplicável na propriedade ou no mercado). No desenvolvimento do projeto 

cada aluno é orientado por um monitor mestre que acompanha os passos do 

projeto, ajuda a buscar informações, tirar dúvidas, animar, incentivar, 

estimular a explicitação das capacidades individuais de cada um, trabalhar a 

superação dos medos, bloqueios, etc, e a definição profissional. O projeto é 

avaliado por toda a equipe de monitores e outros parceiros da formação, 

durante o processo de elaboração e desenvolvimento, e serve como “tese” de 
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fim de curso, bem como um instrumento concreto na geração de emprego e 

renda, sobretudo, nas unidades de ensino médio e profissional. 

 

Com este aparato pedagógico complexo e com uma concepção de currículo que rompe 

com o modelo hegemônico de educação, a PA se apresenta também para o desafio de romper 

com as disciplinas e seus conteúdos estanques e estabelecer inter-relações entre as disciplinas, 

seus conteúdos e a própria “eleição” destes.  

 

3.5 Ensino de Biologia na Educação do Campo e Pedagogia da Alternância 

 

 Toda disciplina na dinâmica metodológica da Pedagogia da Alternância tem como 

objetivo principal atender aos Eixos e Temas Geradores, ao Plano de Estudos. Cada docente 

em sua disciplina e/ou de forma interdisciplinar deve identificar os conhecimentos de suas 

áreas presentes na Síntese do Plano de Estudos e criar estratégias de ensino. Neste momento 

ocorre a desconstrução do currículo formal, onde os conteúdos são apresentados de forma 

sequencial. Este é um momento desafiador para os docentes e para a coordenação pedagógica 

das escolas de PA, pois quase sempre a orientação é por identificar no tema do Plano de 

Estudos conteúdos previstos nos currículos formais e na sequência em que são previstos para 

os anos do ensino médio. É o momento da construção do currículo integrado da Pedagogia da 

Alternância. 

 A concepção metodológica de educação do campo é pautada em uma organização 

curricular integradora e exige reorganizar os tempos e espaços educativos. A alternância pode 

potencializar esse processo formativo, trazendo as questões da vida para que as pessoas 

entendam sobre o que são, o que pensam e como agem (Diretrizes para Educação Básica, 

2013). 

 Como afirma Gimonet (2007), para que haja formação o alternante deve garantir um 

processo integrativo dos saberes e aprendizagens experienciais e formais. Cabe-lhe operar 

rupturas e relações na ordem dos conhecimentos. 

 Com isso, o desafio dos educadores do Campo é de compor um currículo que integre 

os saberes do cotidiano, da vida, os não presentes nos conteúdos previstos formais das 

disciplinas, e de maneira crítica conhecendo a realidade do território, escolher os 

conhecimentos disciplinares que dialoguem com o projeto da escola. 



45 
 

 

É pressuposto essencial do chamado “currículo integrado”, a organização do 

conhecimento e o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de tal maneira que 

os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se 

pretende explicar e compreender, de sorte que o estudante desenvolva um crescente processo 

de autonomia em relação aos objetos do saber. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura são, 

desta forma, entendidos como dimensões indissociáveis da formação humana. (Fonte...) 

De acordo com Azevedo (2014), o currículo integrado possibilita a articulação entre 

diferentes áreas do conhecimento, o que amplia a visão sobre determinado assunto ao mostrar 

a situação sobre diversas óticas disciplinares. Entender que a ciência é integrada e que ela 

parte de um processo histórico permite trabalhar conteúdos relevantes culturalmente e temas 

de fronteiras disciplinares (SANTOMÉ,1998). O Currículo Integrado tem como objetivo 

romper com a ideia de neutralidade e é favorável aos processos de ensino e aprendizagem que 

concorram para a formação social (LOTTERMANN, 2012). 

Quanto a abordagem do processo de aprendizagem, a PA segue a lógica de Piaget, 

onde “Praticar é compreender em ação e compreender é praticar em pensamento”. A lógica 

dos CEFFAs se encontra nesta fórmula, que vai do conseguir (a prática, a experiência, o 

familiar) à compreensão (a teoria, a conceitualização). A PA inverte a lógica da escola que 

coloca a compreensão, a abstração antes da experiência, com a Alternância os fatos 

antecedem as ideias e o processo é mais indutivo que dedutivo. A abordagem da PA é de 

cunho científico, investigativa, produz um aprendizado de uma cultura cientifica, sendo todo 

processo formativo do tipo Ação-Pesquisa-Formação, ou Prática-Teoria (GIMONET, 2007). 

Como está definido no inciso IV do art. 35 da LDB, é preciso propiciar aos alunos a 

“compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” 

Quando se trata em formação integrada ou no Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, significa que a formação geral do aluno deve ser 

inseparável da formação profissional e vice-versa.  

O currículo integrado e o Plano de Formação no curso técnico por Alternância na 

Educação do Campo fazem a disciplina de biologia e seus conteúdos se tornarem um campo 

em disputa. No caso específico do curso técnico de Agropecuária entende-se que a disciplina 

biologia tem uma relevância para as regiões produtivas e seus sujeitos, uma vez que estes 

últimos apresentam seus modos de vida intimamente ligados com os ecossistemas. 

Compreender os processos biológicos e o conhecimento científico é fundamental para os 
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povos do campo, pois, em diálogo com os saberes empíricos auxilia na preservação do 

ambiente e desenvolvimento de soluções para os problemas locais. 

Compreender a Biologia é fundamental e uma ferramenta de apropriação para os 

agricultores familiares, onde o entendimento dos processos biológicos no processo produtivo 

pode garantir a sustentabilidade do seu agrossistema. É neste sentido que a disciplina de 

biologia nas escolas de Alternância direciona seus conteúdos, escolhendo temas que 

favoreçam a melhor compreensão dos processos relacionados aos sistemas de cultivos. A 

biologia se apresenta neste caso como uma disciplina que introduz alguns conteúdos que são 

pré-requisitos para as disciplinas da área técnica como as de agricultura e zootecnia. Além dos 

temas ambientais sempre presentes nos conteúdos de biologia das escolas do campo os 

assuntos relacionados a saúde individual e coletiva também apresentam relevância.  

Para atender a esta demanda os docentes de biologia necessitam descontruir a 

sequência dos conteúdos apresentados nos parâmetros curriculares e buscar o conhecimento 

em fontes externas as disponíveis para o ensino médio.  

Não existe orientação nos documentos para Pedagogia da Alternância que indique 

conteúdos de biologia e sequências destes. Os CEFFAs no Brasil, embora com certa 

autonomia curricular, quando mantém algum vínculo com o poder público, são orientados 

pelos documentos oficiais do país como o (PCN+), que sintetiza os conhecimentos de biologia 

em seis temas estruturadores: 1. Interação entre os seres vivos 2. Qualidade de vida das 

populações humanas 3. Identidade dos seres vivos 4. Diversidade da vida 5. Transmissão da 

vida, ética e manipulação gênica 6. Origem e evolução da vida.  

Apesar de indicar temas estruturadores o documento não determina como estes deverão 

ser organizados nos três anos de formação: 

Ao se pensar na organização dos conteúdos de uma determinada disciplina 

devem ser eleitos, entre tantos tópicos possíveis, os mais significativos para o 

aluno, no ambiente em que ele vive, além de levar em conta a organização do 

tempo escolar e da grade curricular vigente na escola. 

 

O mesmo documento caracteriza o ensino de biologia por competências como:  

Um ensino que nos impõe um desafio que é organizar o conhecimento a partir 

não da lógica que estrutura a ciência, mas de situações de aprendizagem que 

tenham sentido para o aluno, que lhe permitam adquirir um instrumental para 

agir em diferentes contextos e, principalmente, em situações inéditas de vida. 

Trata-se, portanto, de inverter o que tem sido a nossa tradição de ensinar 

Biologia como conhecimento descontextualizado, independentemente de 

vivências, de referências a práticas reais, e colocar essa ciência como “meio” 

para ampliar a compreensão sobre a realidade, recurso graças ao qual os 

fenômenos biológicos podem ser percebidos e interpretados, instrumento para 
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orientar decisões e intervenções... Por tudo isso, é impossível (e inadequada) a 

elaboração de currículo único que tenha alcance nacional. 

 

 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, onde este TCM foi desenvolvido existe um 

documento norteador dos currículos escolares, que foi elaborado em 2012, o Currículo 

Mínimo de Estado do Rio de Janeiro. Este documento apresenta uma sequência de conteúdos 

das disciplinas divididos nos três anos do ensino médio organizados por competências e 

habilidades, para biologia preconiza: 

A distribuição das competências e habilidades ao longo das séries do Ensino 

Médio está fundamentada na Biologia contemporânea, focada na compreensão 

de como a vida se estabelece, se organiza, interage, se reproduz, evolui e se 

transforma não apenas em decorrência de processos naturais, mas também 

como fruto da intervenção humana e do emprego das tecnologias. A 

organização por bimestre nos diferentes anos não reinventa os campos 

conceituais da Biologia, mas representa um agrupamento sequencial 

contextualizado, tanto entre os bimestres quanto entre os anos, de modo a 

destacar aspectos essenciais sobre a vida na Terra. (Currículo Mínimo Estado 

do Rio de Janeiro, 2012). 

 

Em alguns cursos técnicos por Alternância o currículo é orientado a partir de áreas do 

conhecimento, balizada pelas diretrizes e princípios da Educação do Campo, os conteúdos da 

Biologia, Física, Química e Geologia estão concentrados na área de Ciências da Natureza.  A 

ideia está vinculada ao pensar e a um fazer pedagógico que ultrapasse a fragmentação 

existente e amenizar os limites entre esses campos disciplinares, sob a perspectiva de uma 

visão mais unitária dos conhecimentos e que proporcione aprendizado significativo e 

consciente dos estudantes. 

Outro conflito existente na ordem do currículo entre a Educação do Campo por 

Alternância as políticas nacionais e estaduais de educação se dá em relação ao material 

didático, mais precisamente sobre a adoção do livro didático. A Pedagogia da Alternância não 

adota livro didático, elabora suas produções didáticas impressas a partir da Síntese do Plano 

de Estudos e da elaboração do Caderno da Realidade. Vale ressaltar que atualmente a base 

para elaboração das pesquisas que compõe os conteúdos dos Planos de Estudos e os demais 

temas relevantes para a trajetória formativa ocorre principalmente através de sites da internet. 

O instrumento que representaria um livro didático da Alternância é o Caderno 

Didático, um material próprio produzido pelos CEFFAs a partir da experiência entre 

monitores e jovens em formação. No entanto, na prática, este instrumento quase não é 

produzido nos CEFFAs do Brasil e as pesquisas para realização de trabalhos escolares 
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ocorrem em livros didáticos formais, em bibliotecas defasadas das escolas e nas que possuem 

conexão, internet. 

Os cursos técnicos em Alternância que possuem vínculo público, participam do 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), onde os docentes das disciplinas 

realizam escolha do livro que o CEFFA irá “adotar”. Embora a orientação para os CEFFAs 

seja a de manter o livro didático na biblioteca como fonte de pesquisa, a presença destes no 

ambiente dos centros de formação silenciam o debate a respeito da produção de material 

didático próprio. As disciplinas da área técnica dos cursos técnicos em agropecuária não 

possuem livros didáticos oficiais previstos por lei, e assim como as demais disciplinas 

desenvolvem um caderno de matéria, de autoria própria e livre do estudante. 

Além da escolha dos conteúdos e pesquisa sobre os temas, outro desfio do docente de 

biologia nas escolas do campo está no uso de aulas práticas, diversidade de recursos e 

métodos pedagógicos diferenciados. Embora estas escolas possuam espaços para cultivos e 

criações, que facilitem as abordagem e experimentos, carecem de estruturas de laboratórios, 

onde outros processos do universo da biologia podem ser conhecidos.  

Conforme Marandino et al (2009) apesar das dificuldades no ambiente escolar, quando 

há laboratório o professor tem o desejo de aumentar suas práticas em laboratórios, não como 

uma visita interativa, mas como momento de inteirar, facilitar o processo de aprendizagem do 

aluno.  

Os desafios que se apresentam no ensino de biologia no curso da CFR assemelham-se 

a uma realidade nacional das escolas públicas do meio rural conforme dados do Instituto 

Nacional de Estudo e Pesquisa (INEP) em publicação da MEC/SECADE (2007). Os dados 

apontam a insuficiência e precariedade de instalações físicas em escolas do meio rural, falta 

de professores habilitados e efetivados a trabalhar no campo, além da falta de docentes com 

conhecimentos especializados sobre políticas públicas básicas para o meio rural em 

contrapartida a visão urbana de educação e desenvolvimento.  

Outro aspecto importante no ensino de biologia na PA é que as aulas além de práticas, 

tenham uma abordagem investigativa. As aulas investigativas como aulas de campo, 

favorecem o processo de ensino/aprendizagem, pois quando o professor proporciona ao aluno 

a oportunidade de investigar os fatos existentes no seu cotidiano oferecem a ele um encontro 

com os fenômenos relacionando-os com os conceitos estudados em sala de aula (ROCHA; 

SALVI, 2010). Este tipo de aula permite aos alternantes um contato direto com a realidade 

promovendo um confronto entre teoria e prática. Por meio desse confronto a “investigação 

ajuda os alunos a alcançar o entendimento da ciência e desenvolver o raciocínio científico” 
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(ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p.75). Investir em metodologias como aulas investigativas 

garante uma maior participação do educando desde a averiguação do problema a uma possível 

solução, o que é fundamental para formação técnica agrícola.  

A biologia torna-se significativa a realidade dos jovens agricultores quando representa 

uma ciência que estuda a relação entre seres vivos e ambiente e discute a preservação 

ambiental a partir de uma concepção de sustentabilidade.  

Por ser uma pedagogia da complexidade, a PA possibilita a experiência de um ensino 

de Biologia significativo a realidade dos jovens alternantes e que não se limita apenas na sala. 

Aproxima-se da abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), no entanto, exige que o 

monitor supere uma formação academicista e urbana em busca de estratégias e metodologias 

que auxiliem os alternantes na compreensão dos conhecimentos científicos.  

 Por ser uma disciplina que estuda a vida, a biologia está diretamente interligada no 

curso de técnico agropecuário, permitindo links com as diversas áreas de base técnica, 

possibilitando melhor compreensão dos alternantes em relação conteúdos, bem como a 

aplicabilidade em sua propriedade, uma vez que a “interdisciplinaridade deve ser entendida 

como um instrumento para aproximar o conhecimento formalizado à prática cotidiana” 

(WEIGERT, VILLANI e FREITAS, 2005, p.148). 

A interdisciplinaridade garante integração entre disciplina de base comum para 

aprimoramento do conhecimento técnico agropecuário. E que o ensino de biologia com base 

em CTS é promovido por meio de um ensino “socioprofissional” que garante aos jovens 

agricultores uma formação a partir de uma concepção de educação voltada para a realidade e 

em favor da sustentabilidade. (PORTUGAL et AL, 2016) 

O grande debate entorno do ensino de biologia na Pedagogia da Alternância e na 

Educação do Campo se dá em torno da concepção de currículo passa diretamente pela 

autonomia da instituição e formação dos responsáveis pelo projeto curricular.   

Para Nascimento, 2019 que analisou a produção científica para o ensino de ciências e 

biologia na Educação do Campo, estes estão permeados por ecletismo pedagógico e defende o 

redirecionamento das práticas educativas para bases, de fato, materialistas históricas e 

dialéticas atuando no sentido da transformação social. (VASCONCELOS, 2019).   
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3.6 Interdisciplinaridades 

 

A interdisciplinaridade é uma prática que integra a dinâmica da Pedagogia da 

Alternância nos CEFFAs, está presente nos documentos norteadores da Educação do Campo e 

constitui a integração dos conhecimentos de diversas áreas entre si e com os saberes 

tradicionais. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) do ano de 2000, um trabalho 

interdisciplinar, antes de garantir associação temática entre diferentes disciplinas – ação 

possível, mas não imprescindível – deve buscar unidade em termos de prática docente, ou 

seja, independentemente dos temas/assuntos tratados em cada disciplina isoladamente. Os 

educadores de determinada unidade escolar devem comungar de uma prática docente comum 

voltada para a construção de conhecimentos e de autonomia intelectual por parte dos 

educandos. (PCN +, 2000). 

Segundo Leff (2007), a interdisciplinaridade surge de uma necessidade de articulação 

prática de conhecimentos, constituindo “um dos efeitos ideológicos mais importantes sobre o 

atual desenvolvimento das ciências”, pois se apresenta “como o fundamento de uma 

articulação teórica”. 

A prática pedagógica nos CEFFAs vem a desafiar uma educação disciplinar e 

fragmentada, onde através da efetivação de uma formação diferenciada, desenvolve um 

contexto de re-ligamento de práticas e hábitos que a modernidade desfez, onde o diálogo está 

em contínuo confronto com o mundo atual, e propõe uma valorização do local intermediado 

pela interdisciplinaridade proposta pela Pedagogia da Alternância. (Fonte) 

O ensino de biologia dialoga com diversas disciplinas e com os contextos da vida no 

campo, é importante que o jovem em formação reconheça a Biologia como parte de seu 

cotidiano e de forma interdisciplinar. Caldart (2010) assegura que é importante relacionar os 

conteúdos com fatos da realidade, perpassando pela interdisciplinaridade, já que muitos destes 

são estudados entre mais de uma disciplina. Krasilchik (2008), também discorre a importância 

da integração de conteúdos na relação das disciplinas. 
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3.7 Integração Curricular 

 

Existem inúmeras possibilidades de integração curricular, contudo a proposta da 

integração através de Núcleos Temáticos possibilita, a partir de um tema, a integração através 

de conceitos que podem gerar ação integradora (AZEVEDO, 2014).  

Os Núcleos Temáticos foram formulados para propiciar a formação de sujeitos 

capazes de compreenderem a ciência como um construto social permeada pelas escolhas e 

embates. Em uma perspectiva que se opõe a neutralidade ao mesmo tempo em que expõe os 

alicerces de formação da disciplina.  

A integração curricular, que pode ser definida como parte de uma vertente da 

organização da aprendizagem que se propõe a oferecer uma educação que contemple todas as 

formas de conhecimento produzidas pela humanidade. Pode ser considerada uma visão 

progressista de educação, pois não separa o conhecimento humano do conhecimento 

científico (KUENZER, 1988).  

A integração curricular não é um conceito utilizado pelos autores e nem se encontra 

presente na linguagem dos professores e pedagogos do campo e da Alternância. No entanto, a 

ideia aqui neste item não é tratar a integração curricular como sinônimo de 

interdisciplinaridade, e sim chamar a atenção para a possibilidade da prática de integração dos 

conhecimentos dentro de uma mesma disciplina. Conteúdos que formalmente são previstos 

para serem apresentados para os estudantes em tempos diferentes e fragmentados, se 

aproximam de acordo com o Eixo e ou Tema Gerador.  

No ensino de biologia da Pedagogia da Alternância, os diversos conteúdos que 

historicamente se apresentam nas sequencias curriculares podem se integrar de acordo com a 

temática dos Planos de Estudos, com o objetivo de facilitar a compreensão dos processos e 

possibilitando ao jovem uma visão holística das ciências da natureza. 

 

 

3.8 Ensino da Agroecologia 

 

A Agroecologia é a proposta de modelo de desenvolvimento rural que dialoga 

diretamente com os princípios da Educação do Campo e com a Pedagogia da Alternância. 

Essa aproximação entre a Agroecologia e a Educação do Campo fica cada vez mais 

evidenciado pela presença dos temas juntos em inúmeros trabalhos acadêmicos e projetos 
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políticos pedagógicos dos centros de formação por Alternância e nos cursos técnicos em 

agropecuária. 

Ao pensarmos a agroecologia através do enfoque científico, percebemos sua capacidade 

de reunir vários campos do conhecimento, incorporando reflexões teóricas, experimentações e 

avanços científicos de distintas disciplinas. A agroecologia, portanto, se afirma como matriz 

disciplinar ou como nova ciência do campo do “pensamento complexo”, determinando assim 

a existência de diversas bases conceituais para sua definição (LEFF, 2002; CAPORAL, 2015, 

p. 279). 

Oriunda inicialmente da junção da Biologia com a Agronomia, esse saber ambiental e 

social do campo da complexidade se apresenta, ainda, como ciência interdisciplinar, que ao 

compreender a urgência do reconhecimento da relevância dos saberes populares, ancestrais e 

tradicionais, ajuda a operar o diálogo entre as ciências da sociedade e da natureza com os 

demais saberes culturalmente produzidos.  

 A agroecologia apresenta uma série de princípios e metodologias para estudar, 

analisar, dirigir, desenhar e avaliar agroecossistemas, não se constituindo apenas como uma 

prática ou um sistema de produção (ALTIERI, 1995; CAPORAL, 2004, 2015).  

 Agronomicamente, poderemos definir a agroecologia como sendo a aplicação dos 

princípios e conceitos da Ecologia no manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis, ou 

como ciência e saber que permite os estudos das atividades agrícolas sob uma perspectiva 

ecológica, porém, a incorporação de aspectos socioculturais e econômicos nos desenhos e 

manejos agroecológicos são fundamentais para oferecem princípios e metodologias próprias 

para apoiar cada caso de transição do atual modelo de desenvolvimento rural e de agriculturas 

convencionais para estilos de desenvolvimento que busquem, num horizonte temporal, a 

construção de novos saberes socioambientais que possam fortalecer e impulsionar esses 

necessários processos de transição agroecológica. (GLIESSMAN, 2000; CAPORAL, 2015). 

 Outros autores como Enrique Leff (2002), Eduardo Gúzman (2001), Stephen 

Gliessman (2000) e Miguel Altieri (2000) são importantes no desenvolvimento teórico e 

conceitual da Agroecologia. Todos eles discutem uma Agroecologia a partir da complexidade 

da relação entre ser humano e a natureza, contextualizada com as questões políticas e 

econômicas do território rural.  

Assim, a Agroecologia possui princípios e técnicas que podem contribuir para 

preservação dos ecossistemas e para uma mudança dos modelos de produção agrícola. 

Segundo Gliessman, 2000:  
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A manipulação e a alteração humana dos ecossistemas, com o propósito de 

estabelecer uma produção agrícola, tornam os agroecossistemas muito 

diferentes dos ecossistemas naturais. Ao mesmo tempo, contudo, os processos, 

estruturas e características dos ecossistemas naturais podem ser observados 

nos agroecossistemas.  

 

Com isso, é interessante refletir qual o papel que as práticas pedagógicas possuem na 

transformação do atual modelo de campo, enxergando a educação nesse meio a partir de uma 

prática transformadora e emancipatória (CALDART, 2002).  

Nos CEFFAs onde o curso técnico em agropecuária é orientado no sentido da 

agroecologia, o ensino de biologia tem fundamental importância desde a elaboração do 

currículo integrado, na interdisciplinaridade e na integração curricular. 
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4.  CAPÍTULO III – PROJETO “MANDALA AGROECOLÓGICA” E PROPOSTA 

DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA SOBRE MACROFAUNA EDÁFICA COMO 

INDICADORA DA QUALIDADE DO SOLO EM AGROECOSSISTEMAS. 

 

4.1. Introdução 

  

Este capítulo tem como propósito apresentar o produto deste Trabalho de Conclusão de 

Mestrado, a manutenção de uma horta circular, um projeto interdisciplinar denominado 

Mandala Agroecológica, desenvolvido no CEFFA CEA Rei Alberto I, entre 2017 e 2019 e 

suas possibilidades de integração curricular com atividades práticas e investigativas. O 

produto deste trabalho se materializa através de um exemplo de atividade no âmbito da horta 

agroecológica na forma de um roteiro de atividade investigativa sobre macrofauna edáfica 

como indicadora da qualidade do solo em agroecossistemas.  

Este produto tem como ambição promover o debate a respeito da concepção e 

elaboração do currículo na Educação do Campo, na Pedagogia da Alternância e no ensino de 

biologia dos cursos técnicos em agropecuária. O produto deste trabalho destina-se aos 

docentes de biologia que busquem articular o currículo, tema da realidade local e atividade 

investigativa. Espera-se que o este produto contribua também para elaboração de estratégias 

pedagógicas diferenciadas entre docentes de diferentes disciplinas.   

 A estratégia de desenvolvimento deste produto visa inicialmente, apoiado nas relações 

teóricas apresentadas no capítulo anterior, conhecer e apresentar a teoria e a prática 

interdisciplinar e a integração curricular no ensino das ciências da natureza e biologia no 

CEFFA CEA Rei Alberto I. Em um segundo momento, o produto está descrito em etapas e 

sistematizado em dois quadros, apresentando o modelo de ensino-aprendizagem investigativa 

sobre a diversidade da macrofauna edáfica como indicadora da qualidade do solo em 

agroecossistemas.  

A aplicação do modelo e das estratégias investigativas ocorreram na horta circular 

agroecológica da Fazenda onde está localizado o CEFFA CEA Rei Alberto I com estudantes 

que ingressaram em 2017 no 1º ano do curso técnico em agropecuária e irão concluir a 

formação no final de 2019. A horta circular faz parte de um projeto interdisciplinar, iniciado 

no ano de 2017, com a integração e participação de três docentes das disciplinas de Biologia, 
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Práticas Agroecológicas, Introdução à Agricultura e Sociologia, e foi denominado “Mandala 

Agroecológica”.  

 

4.2 O Projeto Mandala Agroecológica 

 

As atividades do projeto Mandala Agroecológica tiveram início em fevereiro de 2017 

com a articulação entre três docentes das disciplinas de Biologia, Práticas Agroecológicas, 

Introdução à Agricultura e Sociologia. Tal articulação entre os docentes e suas disciplinas 

estão previstas no currículo da Educação do Campo, no entanto, a que culminou no projeto a 

ser descrito não se tratou de uma estratégia pedagógica que envolvesse ou viesse orientada 

pela coordenação pedagógica do CEFFA. Surge da intenção de três docentes que além de se 

identificarem com as questões do campo da agropecuária e da agroecologia, são estudiosos da 

Pedagogia da Alternância.   

A práxis pedagógica interdisciplinar envolveu majoritariamente alunos da turma do 1º 

ano do curso de Ensino Médio Técnico em Agropecuário (1001 AGRO, 29 alunos) e alunos 

do 3º ano através da disciplina Irrigação, além dos estagiários na semana inversa, que 

realizaram a manutenção da horta.  

A ideia inicial foi implantar horta circular junto com os alunos da turma 1001 AGRO 

em uma área nova da fazenda escola do CEFFA. O desafio foi lançado para os alunos e após a 

escolha da área para realizar a horta circular, foi criado um cronograma de aulas práticas e 

teóricas, sendo 7 tempos quinzenais de 50 minutos para a mandala.  

As atividades relacionadas à implantação da mandala seguiram a seguinte sequência: 

escolha da área; capina da área com roçadeira; coleta de solo para análise em laboratório; 

produção de mudas na estufa utilizando o método científico para testar tipos de substrato; 

aração da terra com trator; preparo dos canteiros circulares e do solo com enxadas; divisão de 

grupos de trabalho por setores da mandala; plantio das mudas; adubações; montagem do 

sistema de irrigação; capinas manuais; aplicação de defensivos alternativos e colheitas. 

Os objetivos iniciais do projeto eram atender e realizar integração curricular dos 

conteúdos das disciplinas de Práticas Agroecológicas, Introdução à Agricultura, Biologia, e 

Sociologia; e produzir alimentos sem o uso de insumos químicos, para melhorar a qualidade 

nutricional e a segurança alimentar das refeições do colégio. 

A justificativa de realização do projeto se apoia na PA, que busca a execução de um 

trabalho amplo e interdisciplinar e que se baseia em temas ligados à realidade e história local 
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(BEGNAMI, 2003). O projeto também dialoga com o PPP do CEFFA CEA Rei Alberto I, que 

busca oferecer um ensino em bases agroecológicas, desenvolvendo atividades educacionais 

amplas, que ajudam no desenvolvimento integral e sustentável do meio rural (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2018). 

Todos os conhecimentos construídos durante a realização do projeto, somados às 

práticas e conteúdos da área técnica, estiveram articulados ao Plano de Formação e aos temas 

dos Planos de Estudos da turma 1001 AGRO.  

No CEFFA CEA Rei Alberto I são desenvolvidos 8 temas de Planos de Estudos ao 

longo da Formação, onde os dois primeiros os temas são fixos, determinado pela equipe 

pedagógica e os dois últimos são destinados a redação e elaboração do Projeto Profissional do 

Jovem. A partir destes temas que os professores devem identificar seus conhecimentos 

curriculares e planejar suas atividades. Os docentes do CEFFA Rei Alberto I são orientados a 

seguir o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, no entanto nesta dinâmica da 

Pedagogia da Alternância ele não se apresenta como uma sequência contínua e sim 

descontruído de acordo com os temas geradores do Plano de Formação.   

Após reunião no início de 2017 com as famílias e com os jovens, o Plano de Formação 

da turma 1001 AGRO, que conclui o curso técnico em agropecuária neste ano de 2019, ficou 

da seguinte forma: 

 

2017 

1º bimestre O Jovem Rural e a Pedagogia da Alternância 

2º bimestre As Organizações Sociais da Comunidade 

3º bimestre A Valorização da Atividade Rural Familiar 

4º bimestre Cultura Regional 

2018 

1º bimestre Novas Tecnologias Utilizadas na Agropecuária Regional e as 

Diferentes Técnicas de Cultivo. 

2º bimestre Inovações Agroecológicas 

3º bimestre Criações da Região e Objetivos da Produção 

4º bimestre A Importância do Projeto Profissional do Jovem 

 

2019 

1º bimestre A evolução da Produção Agrícola e o Processo de Comercialização 

2º bimestre O Futuro da Produção Agrícola e o Processo de Comercialização 
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 3º bimestre PPJ – Redação e entrega da primeira versão 

4º bimestre PPJ – Entrega do texto e apresentação 

 
Figura 5: Plano de Formação com Temas Geradores bimestrais da turma que desenvolveu o 

projeto Mandala Agroecológica. 

 

A partir da análise do Plano de Formação e com dos temas de Planos de Estudos, os 

docentes envolvidos no projeto passaram a articular suas áreas do conhecimento com os temas 

geradores bimestrais. Seguido da sistematização da interdisciplinaridade, da integração 

curricular e do diálogo com o Projeto Político Pedagógico (PPP 2017/18).  

Os conteúdos curriculares que foram trabalhados no projeto dialogaram com os eixos 

temáticos bimestrais da formação por Alternância (temas dos PE´s) e com domínios dos 

currículos de Biologia e Sociologia, além de outros eventuais conteúdos que em algum 

momento tenham sido requisitados pelos estudantes. Neste momento que ocorre a 

desconstrução das sequencias dos currículos formais e os docentes buscam em suas áreas do 

conhecimento conteúdos que integrem ao tema gerador. As estratégias para elaboração das 

atividades pedagógicas utilizaram além dos conteúdos e fontes convencionais previstos para o 

ensino médio, pesquisas em artigos acadêmicos, aproximando os conhecimentos e pesquisas 

das diversas áreas com o cotidiano e o modo de vida das populações do campo. 

Para melhor sistematização e compreensão da abrangência dos limites em torno dos 

temas geradores, os conteúdos desenvolvidos com os alunos no projeto Mandala foi dividido 

em conteúdos disciplinares e conteúdos interdisciplinares. Dentro de cada disciplina ocorreu 

ainda as integrações curriculares. 

Os conteúdos interdisciplinares abordados teoricamente e que envolveu atividades 

práticas agroecológicas foram:  

 

•  Agroecologia;  

•  Agriculturas de base ecológica; 

•  Agroecossistemas; 

•  Solo;  

•  Análise de solo e recomendação; 

•  Produção de mudas em estufa;  

•  Metodologia científica;  

•  Olerícolas;  
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•  Diversidade, rotação e consórcio de culturas;  

•  Plantas espontâneas e indicadoras; 

•  Cobertura morta;  

•  Capina manual;  

•  Irrigação por aspersão; 

•  Compostagem e vermicompostagem; 

•  Adubação orgânica  

•  Adubação verde; 

•  Inimigos naturais; controle biológico; defensivos alternativos; 

•  Comercialização e venda direta; 

•  Mutirão; 

• Sociologia Rural; 

• Campesinato; 

• Agricultura Familiar e; 

• Associativismo. 

 

Até os dois anos e meio de projeto os temas listados acima foram sempre trabalhados 

pelos três docentes nas atividades práticas e posteriormente em aulas teóricas integradas, onde 

os conhecimentos agronômicos dialogaram com os da biologia e da sociologia. 

As imagens a seguir ilustram as etapas de implantação da horta circular. 

 

   

   

Figura 6: Sequência de fotos do inicio do projeto com coleta de solo para análise quimica e 

física e preparação das mudas utilizando método cientifico. 
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Figura 7: Sêquencia de fotos da construção do desenho circular dos canteiros da horta. 

  

                
 

Figura 8: Sequência de fotos do plantio e manutenção da horta. 
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Nas disciplinas Práticas Agroecológicas e Introdução à Agricultura, que possuem em 

sua totalidade 5 tempos por sessão CEFFA e que são ministradas pelo mesmo docente, foi que 

ocorreram principalmente as aulas práticas do projeto. As aulas práticas foram sempre 

acompanhadas dos docentes de biologia e sociologia. As disciplinas técnicas foram 

responsáveis pela tomada de decisão a respeito das questões agronômicas a serem adotadas e 

de todo planejamento do plantio. As técnicas agroecológicas utilizadas durante toda a 

implantação da horta foram inseridas na lógica do processo formativo do tipo Ação-Pesquisa-

Formação, ou Prática-Teoria.  

 Em Sociologia os conteúdos curriculares abordados corresponderam aos elementos: o 

conhecimento sociológico como ciência das relações sociais; o senso comum; o conhecimento 

científico; saberes ancestrais, tradicionais e culturais; os seres humanos, as relações entre 

indivíduo/sujeito e a sociedade e suas relações sociais; cultura e diversidade; problemas do 

etnocentrismo e do antropocentrismo; relativismo cultural; mudanças culturais e 

transformações sociais; cultura e identidade; pertencimento à grupos e instituições sociais; 

construção da identidade e da cultura nacionais, suas implicações nas relações étnico-raciais e 

nas identidades regionais no Brasil; preconceito e discriminação; processos de estigmatização 

e rotulação de determinados grupos e sujeitos sociais; diferentes formas de preconceito, 

discriminação e intolerância; caráter multicultural da sociedade brasileira e emergência das 

políticas de ação afirmativa como formas de discriminação positiva.  

O ensino de Biologia no CEFFA CEA Rei Alberto, além de atender ao tema gerador do 

Plano de Estudos orientado pelo Plano de Formação, tem como objetivo ser pré-requisito para 

as disciplinas da área técnica do curso de agropecuária, principalmente as disciplinas de 

Agricultura, Zootecnia e Processamento de Alimentos.  

Os conteúdos curriculares de biologia abordados no âmbito do projeto em 2017 foram:  

 

 O que é ciência?;  

 Diferença entre os conhecimentos das ciências da natureza;  

 O que é vida?;  

 Sistemática e classificação biológica;  

 A química e a vida;  

 Citologia; 

 Fotossíntese; Respiração 

 Microscopia;  
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 Botânica (classificação, anatomia e fisiologia);  

 Zoologia (principalmente de invertebrados do solo e características gerais dos 

anelídeos); e ecologia, cadeia e teia alimentar e relações entre seres vivos. 

No ano de 2018 os temas foram:  

 Metodologia científica; teste controlado 

 Respiração celular; Ciclagem de nutrientes; Fermentação 

 Macrofauna de invertebrados do solo  

 Sistema Digestório; Nutrição 

Os conteúdos trabalhados no ano de 2019 até 2º bimestre foram:  

 Ecologia Geral 

 Ecologia de Populações e Comunidades 

 Cadeia e Teia Alimentar 

 Relações Ecológicas 

 Fixação Biológica de Nitrogênio 

 

A integração curricular na disciplina de biologia ocorreu ao longo de todas as atividades 

do projeto. Mesmo quando existia um tema mais central outros conteúdos eram inseridos ou 

revisitados. Um exemplo concreto desta integração são os conteúdos de citologia que 

constantemente são revisitados até acrescidos de complexidades de acordo com que outros 

temas da biologia são conhecidos. 
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Figura 9: Sêquencia de fotos de aula prática com observação de material biológico oriundos do 

projeto Mandala. 

 

A avaliação dos estudantes da turma 1001 AGRO em relação as atividades relacionadas 

ao projeto Mandala ocorreram de forma disciplinar, onde cada disciplina usou as ferramentas 

utilizadas na PA como elaboração de relatórios, apresentação de seminários e avaliação 

escrita. Ocorreram também duas avaliações interdisciplinares, a primeira com o tema Solos e 

a segunda com o tema Agricultura Familiar. Essas avaliações aconteceram após aula coletiva 

sobre os temas com os três docentes, foi utilizado pequenos filmes, apresentado dados e foi 

promovido um debate sobre os temas.  

O alimento produzido na Mandala Agroecológica tem como principal destino o almoço 

dos alunos do CEFFA, complementando assim a merenda escolar, produzindo, inclusive, um 

excedente que, por deliberação dos estudantes, é doado para casas de caridade da região ou 

comercializado no próprio CEFFA para reverter recursos para o projeto. Anexo a horta 

circular existe um galinheiro que integra os projetos de produção vegetal e animal da fazenda 

escola, que também recebe o excedente das hortaliças e as folhas não aptas para consumo 

humano na alimentação das aves. 
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Figura 10: Sequência de fotos dos alunos realizando primeira colheita na horta do projeto e 

destinando ao almoço do CEFFA CEA Rei Alberto I. 

 

 

Figura 11: Integração da criação de aves com a horta circular do projeto Mandala – Galinheiro 

móvel. 
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Também como produto desta práxis pedagógica interdisciplinar, em setembro de 2017 o 

projeto “Mandala Agroecológica”, foi submetido para a VII Feira Intercolegial de Ciência e 

Tecnologia de Nova Friburgo (FICT). Nesta feira, o projeto “Mandala” foi classificado para a 

XI Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI), que foi 

realizada na cidade do Rio de Janeiro no mesmo ano. 

Na XI FECTI o projeto obteve a segunda colocação na categoria ciências biológicas e 

da saúde ensino médio e foi contemplado com três bolsas de iniciação científica júnior do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o credenciamento 

para a Mostra Brasileira e Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) em outubro de 

2018 em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nesta ocasião o projeto Mandala 

Agroecológico foi representado pelo docente da disciplina de Práticas Agroecológicas e um 

aluno da turma que conduziu a horta. 

 Somou-se a isso também a participação do projeto Mandala Agroecológica do CEFFA 

na Feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realizada na Praça Getúlio Vargas, 

centro de Nova Friburgo, nos anos de 2017 e 2018, rendendo aos estudantes fotos de capa 

tanto da edição impressa quanto da edição virtual do jornal local “A Voz da Serra” do dia 

26/10/2017.  

O resultado do projeto na perspectiva da Extensão Acadêmica e Rural está presente nos 

temas dos projetos de conclusão de curso de 2019, dos alunos da turma que desenvolveu a 

horta circular e as atividades interdisciplinares. Muitos alunos optaram por experimentarem 

em suas propriedades junto as famílias técnicas agroecológicas que foram apresentados 

durante a realização do projeto Mandala Agroecológica. 

A estratégia pedagógica desenvolvida a partir do projeto Mandala Agroecológica e os 

resultados obtidos fortalecem a convicção de que a articulação entre estes instrumentos 

didático pedagógicos da PA e as disciplinas do núcleo regular e técnico possuem inegáveis 

potenciais científicos, técnicos, produtivos, pedagógicos e políticos.  

As estratégias utilizadas contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar 

camponesa e seus sujeitos e estão em consonância com a Lei n⁰ 7.352/2010 que institui a 

Política de Educação do Campo a nível nacional e a Lei n⁰ 7.794/2012 que institui a Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O projeto afirma e atende a proposta de 

consolidação expressa da Pedagogia da Alternância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB – Lei n⁰ 9.394/1996) como metodologia adequada ao público da Educação do Campo e 

corrobora a importância do Projeto de Lei n⁰ 6.498/2016, que avança à votação no senado.  
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Sendo 2019 o último ano de formação da turma que iniciou a Mandala Agroecológica, e 

visando a sustentabilidade do projeto, no início deste ano letivo, a turma do 1º ano que 

ingressou no curso técnico em agropecuária está dando continuidade a proposta, iniciando um 

novo ciclo de formação agroecológica com os mesmos docentes. 

 

 4.3 Atividade Investigativa  

 

A materialização do produto deste TCM foi o desenvolvimento de um roteiro de 

atividade investigativa em consonância com a concepção de currículo da Educação do Campo 

e da Pedagogia da Alternância e seus princípios formativos apresentados nos dois primeiros 

capítulos. O embasamento teórico a respeito de uma proposta pedagógica diferenciada e uma 

nova concepção de currículo se faz essencial para a elaboração do produto deste trabalho e de 

outras atividades de ensino-aprendizagem que venham a se orientar por este roteiro. 

A ideia foi desenvolver uma atividade no âmbito do projeto mandala, no ano de 2018, 

de caráter disciplinar e com integração curricular. Este produto destina-se principalmente aos 

docentes de biologia das escolas do campo e aos monitores da Pedagogia da Alternância. Os 

docentes que atuam em escola urbanas sem espaços para o implementação e manutenção de 

um agroecossistema, podem buscar espaços coletivos na cidade e se aproximar de temas 

como Agricultura e Agroecologia Urbana, assunto que vem ganhando espaço nos debates e 

com desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Outra possibilidade de reprodução deste 

roteiro é a aplicação em parques, praças ou unidades de conservação com a prévia autorização 

dos órgãos ambientais responsáveis.  

Embora a possibilidade de reprodução deste roteiro fique condicionado a espaços 

escolares ou proximidades que possuam áreas para implementar uma horta e mantê-la como 

sala de aula viva para o desenvolvimento de diversas atividades, o debate em torno do 

currículo e das possibilidades de integração curricular da atividade proposta deste produto 

pode contribuir de maneira efetiva para a prática docente no ensino de biologia. 

Os alunos que participaram da atividade foram os que iniciaram o projeto em 2017, 

naquele momento no 2º ano do Ensino Médio Integrado em Agropecuária, com 27 alunos. Os 

alunos desta turma têm como característica serem filhos de agricultores familiares que 

trabalham na própria terra ou são filhos de “meeiros” e empregados de alguma produção e são 

originários dos municípios de Nova Friburgo, Sumidouro e Teresópolis.  
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O tema da proposta de modelo de ensino-aprendizagem investigativa foi “Diversidade 

da Macrofauna Edáfica como Indicadora da Qualidade do Solo Agrícola”. A fauna edáfica 

(do grego édafos, -eos, base, fundação, solo, chão + -ico) compõe-se por uma grande 

quantidade de seres, todos pertencentes ao reino Animalia e sub-reino Metazoa ou ao 

Domínio Eucarya. Esses seres vivem, em alguma (s) das fases de seu ciclo de vida, no solo.  

Introduzir o debate sobre produção agrícola e produtividade relacionado a diversidade 

da fauna do solo neste contexto de formação do CEFFA de Nova Friburgo, é um exemplo de 

conexão do currículo com um tema da realidade local, onde os docentes das diferentes escolas 

apropriados das realidades locais e dos modos de vida dos seus estudantes, devem se apoiar 

para elaborar suas atividades. 

 No caso deste roteiro foi fundamental saber previamente que a percepção do aluno-

agricultor sobre um bom solo agrícola é direcionada para a química (nutrientes) e para a física 

do solo (granulometria). O tema problematiza a realidade agrícola e ambiental da região, onde 

o desconhecimento sobre a diversidade da macrofauna edáfica e sua função no ecossistema 

fica evidenciado no senso comum regional. A minhoca é um dos únicos animais da fauna do 

solo que os agricultores locais identificam como benéficos a produção, sendo os demais 

considerados pragas agrícolas. 

Foi notado também, que na matriz curricular do curso de agropecuária do CEFFA, ao 

abordar o tema “Solos”, é dada uma ênfase a química e a estrutura física do solo como 

características fundamentais para a fertilidade de solos agrícolas.  

Foi neste sentido, que no ano de 2018 surgiu a proposta de inserir o estudo da 

macrofauna de invertebrados do solo como elemento do projeto Mandala Agroecológica na 

disciplina de biologia. A atividade teve como propósito estimular o levantamento, 

caracterização, comparação e reflexão sobre a importância da macrofauna do solo da horta 

agroecologia mantida por eles e com outra área do entorno da horta.  

Os conteúdos abordados na atividade investigativa foram: 

 

- Métodos de coleta, triagem e identificação de fauna do solo; 

- Zoologia de invertebrados do solo;  

- Diversidade e ecologia da macrofauna edáfica em agroecossistemas;  

- Controle biológico e Inimigos Naturais. 

 

 A atividade teve como objetivos:   

- Conhecer métodos de coleta, triagem e identificação da macrofauna edáfica;  
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- Identificar os principais grupos de invertebrados do solo; 

- Compreender a função ecológica dos diferentes grupos taxonômicos;  

- Relacionar a diversidade da macrofauna edáfica com a fertilidade do solo. 

 

 

Figura 12: Início das atividades de plantio no ano de 2018 na Mandala Agroecológica. 

A atividade foi planejada para acontecer em dois dias, com tempo de duração de 200 

minutos, divididos em 2 encontros de 100 minutos cada. A estratégia pedagógica para 

viabilizar a atividade foi atendendo ao Plano de Formação, onde no segundo bimestre de 

2018, a turma 2001 AGRO apresentou o tema gerador “Inovações Agroecológicas”. E 

seguindo a sequência do instrumento da PA, o Plano de Estudo. Como já descrito no segundo 

capítulo, o Plano de Estudo (PE) é um instrumento da alternância onde se obtém a interação 

da vida familiar com a escola, gerando no aluno o hábito de vincular a reflexão à ação. 

 É elaborado em um (Tema Gerador) previamente definido. Denominado gerador 

porque “(...) qualquer que seja a natureza de sua compreensão como a ação por eles 

provocada, contém em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por sua 

vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas (...)” (FREIRE, 1979). 

Para Freire, “(...) tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem 

tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homens-
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mundo. Desta forma, investigar o tema gerador é investigar (...) o pensar dos homens referido 

à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis (...)” (FREIRE, 1979). 

Constitui-se de perguntas elaboradas em conjunto (monitor/aluno) evitando-se assim a 

elaboração de “(...) roteiros de pesquisa do universo temático a partir de pontos prefixados 

pelos investigadores que se julgam a si mesmos os sujeitos exclusivos da investigação (...)” 

(FREIRE, 1979:118). O jovem vai estudar tanto na família quanto na escola e a cada tema 

estudado há um encadeamento lógico do assunto com os conteúdos das outras disciplinas, 

gerando o ambiente favorável para que os jovens “(...) se sintam sujeitos do seu pensa, 

discutindo seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente, 

nas suas sugestões e nas de seus companheiros (...)” (FREIRE, 1979). 

A indagação está relacionada ao seu meio, situação familiar, técnicas agrícolas 

empregadas na unidade de produção, a saúde da comunidade, os remédios caseiros, a religião, 

a vida organizacional da comunidade, a agricultura convencional e alternativa. Os 

questionamentos serão empregados como tema condutor de motivação e compreensão do 

significado de cada conteúdo. Os resultados obtidos facilitarão o redirecionamento de 

conjunto dos conteúdos (Andrade, 2003).  

Apoiado nestas concepções, a atividade se estruturou também a partir da sequência da 

Alternância, conforme os esquemas seguintes: 

 

Meio familiar 

profissional e social 
  CEFFA 

Meio familiar 

profissional e social 

 

- Experiência; 

   -Saberes experimentais;  

- Observações; 

- Investigações; 

- Análise. 

     

- Formalização-estruturação; 

- Conceitualização; 

- Saberes teóricos, 

formais/acadêmicos. 

- Aplicação-ação; 

- Experimentação; 

- Saberes-ações; 

 

Figura 13: Sequência da formação por Alternância nos CEFFAs 
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Assim, este roteiro de atividade investigativa no projeto Mandala Agroecológica foi 

elaborado segundo as seguintes estratégias e etapas nos dois dias de aula: 

 

i) Motivação – estimulando a curiosidade ligando o tema a realidade;  

 

 Momento: inicio da primeira aula.  

 Recursos: quadro branco, marcador para quadro branco e questionário em folha A4 

(Anexo 1) 

A atividade se iniciou com o docente escrevendo no quadro o título “Fauna Edáfica”. 

Em seguida os alunos foram questioandos sobre o que seria fauna edáfica. Quando o chuva de 

ideias sobre o conceito se esgotou a turma recebeu um questionário em folha A4, com três 

perguntas: Quais animais do solo eu conheço? Qual a função ecológica destes animais? Qual 

a relação destes animais com a fertilidade do solo? 

Após responderem as perguntas e devolverem o questionário para o decente, os alunos 

foram estimulados a ativarem a memória com perguntas feitas pelo docente sobre o que 

pensam e conhecem sobre os animais que vivem no solo, tanto em ambientes naturais como 

nas aréas de produção vegetal. Foi promovido neste momento uma “chuva” de memórias, 

onde nome populares e senso comum a respeito da fauna do solo foram relatados pelos 

alunos. Este momento representa, na sequência da Alternância, a experiência do jovem a 

partir das observações do cotidiano, são os saberes experimetais da vida e muitas vezes 

transmitidas por gerações. 

 

ii) Fato Concreto – é o ponto de partida e o objetivo a ser trabalhado, partindo da prática para 

teoria; 

 

Momento: Primeira aula após a motivação. 

Recurso: Slides e projeção na tela. 

 

O Fato Concreto nesta atividade se trata dos conhecimentos construídos sobre fauna 

do solo que já foram produzidos e publicados pela ciência a partir das universidades,   

institutos e centros de pesquisa, ensino e extensão. Neste momento da atividade o docente 

deve aportar conhecimentos que não estão previstos nos conteúdos curriculares da disciplina 

biologia ara o ensino médio, além de realizar uma integração com os que estão previstos. 
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O tema desta atividade sobre fauna edáfica exigiu uma pesquisa em artigos científicos, 

a partir de busca nas plataformas do Google Acadêmico (https://scholar.google.com/) e no 

Portal de Periódicos CAPES/MEC. (http://www.periodicos.capes.gov.br/). 

Foram selecionados para a atividade os seguintes artigos: 

 

- Caracterização da fauna edáfica de diferentes coberturas vegetais no Norte do 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Carmen Maria Coimbra Manhães. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2011. 

- Fauna do Solo como Ferramenta de Ensino para a Educação Ambiental. 

Antonio Wlisses da Silva (Monitor de Ecologia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

do Sertão Central (FECLESC) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

- Fauna Edáfica como Bioindicadores de Qualidade Ambiental na Nascente do 

Rio São Lourenço, Campo Verde –Mt, Brasil. Anny Keli Aparecida Alves Cândido et al. 

Rev. Engenharia Ambiental - Espírito Santo do Pinhal, v. 9, n. 1, p. 067-082, jan./mar.2012. 

- A Utilização de Armadilhas Tipo Pitfall para Levantamento da Fauna Edáfica 

em Solos com Cultivo de Manihot Esculenta Crantz. e Opuntia Spp. na Zona Rural de 

Arapiraca-Al. Mayara Camila Santos Silva. Anais do Congresso Nordestino de Biólogos - 

Vol. 6: Congrebio 2016. 

- Potencial de Utilização dos Atributos das Comunidades de Fauna do Solo e de 

Grupos Chaves de Invertebrados como Bioindicadores do Manejo de Ecossistemas. 

Maria Elizabeth Fernandes Correia. Embrapa- Documentos 157. Seropédica/RJ, 2002. 

- Macrofauna Edáfica e Atributos Físicos e Químicos em Sistemas de Uso do Solo 

no Planalto Catarinense. Marcio Gonçalves da Rosa et al. Universidade do Estado de Santa 

Catarina. R. Bras. Ci. Solo, 39:1544-1553, 2015. 

- Guia Prático de Biologia do Solo. Jair Alves Dionísio et al. Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo (SBCS), Núcleo Estadual do Paraná, Curitiba, 2016. 

- Armadilhas para Coletar Insetos Pragas de Solo. Meira, A. L.; Leite, C. D. 

Fichas Agroecológicas. Tecnologias apropriadas para agricultura orgânica. Sanidade 

Vegetal 36. Coordenação de Agroecologia - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  

- Livro Entomologia Agrícola. Domingos Gallo et al. Ed. FEALQ, Piracicaba, SP, 

2002. 

- Importância da Fauna de Solo para a Ciclagem de Nutrientes. Maria Elizabeth 

Fernandes Correia, Luís Cláudio Marques de Oliveira. Miolo_Biota.pmd. Cap. 4. 2006. 
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A partir destes artigos foi elaborada uma apresentação com 3 slides para apresentar os 

métodos de coleta da fauna do solo, o método do TSBF (“Tropical Soil Biology and 

Fertility”) descrito por Anderson e Ingram (1993) e o método Pitfall (armadilhas de queda), 

adaptado de Constantino et al (2002).  

O conteúdo sobre fauna edáfica, quando analisado levando em consideração o 

Currículo Mínimo de Estado do Rio de Janeiro, está fragmentado em diferentes momentos. O 

tema desta atividade e os conhecimentos abordados estão presente e previstos no curriculo 

mínimo nos três anos do ensino médio, na seguinte ordem: 

 

- Reconhecer a importância da evolução na promoção de modelos, processos 

biológicos e organização da taxonomia dos seres vivos. Previsto para 3º bimestre do 1º ano; 

- Reconhecer a diversidade de seres vivos no planeta, relacionando suas 

características aos seus modos de vida e aos seus limites de distribuição em diferentes 

ambientes, principalmente os brasileiros. Previsto para o 4º bimestre do 1º ano; 

- Caracterizar as funções vitais dos animais e plantas, identificando seus 

princípios básicos nos diferentes ambientes. Previsto para o 3º bimestre do 2º ano;  

- Avaliar métodos, processos ou procedimentos utilizados no diagnóstico e/ou 

solução de problemas de ordem ambiental decorrentes de atividades sociais e 

econômicas. Previsto para o 1º bimestre do 3º ano. 

- Identificar a importância dos diferentes grupos funcionais e suas interações na 

manutenção dos ecossistemas. Previsto para o 2º bimestre do 3º ano. 

- Julgar propostas de intervenção ambiental, visando à qualidade de vida, 

medidas de conservação, recuperação e utilização sustentável da biodiversidade. Prevsito 

para o 4º bimestre do 3º ano. 

 

A abordagem dos conhecimentos a partir de temas geradores exige que o docente ao 

planejar suas atividades conheça os documentos norteadores para o curriculo e dialogue suas 

competências e habilidades com artigos específicos da área a ser pesquisada. Extrapolar os 

conteúdos classicos previstos para a disciplina biologia corrobora com a ideia da integração 

curricular necessária para a formação na Pedagogia da Alternância, mas em qualquer modelo 

pedagógico pode garantir um aprendizado mais significativo. 

Após a apresentação dos métodos de coleta de fauna edáfica, os estudantes foram 

levados a problematizar sobre como seria a diversidade da fauna do solo nos diferentes 

ambientes naturais e agrícolas e nos diferentes manejos dos agrossistemas. Iniciou-se assim a 
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formulação das hipóteses da pesquisa e definição de metodologia. Neste momento foi 

revisitado o conteúdo de Metodologia Científica e as etapas do método, assunto que esta 

turma já havia conhecido anteriormente. 

Após breve debate a turma decidiu pela divisão dos estudantes em 3 grupos de pesquisa. 

Foi decidido que seria feita uma comparação da fauna em duas áreas da fazenda escola. Uma 

das áreas para experimentação foi pré-determinada pelo docente, sendo esta a horta do projeto 

Mandala Agroecológica (denominada Área 1) e a outra área foi determinada pelos alunos, 

sendo esta uma área de fruticultura de cítricos (denominada Área 2). Foi definido que seriam 

feitas 3 réplicas pelo método TSBF por área, onde a coleta de cada grupo representaria uma 

réplica e 6 amostras de Pitfall, onde cada grupo instalou 2 armadilhas por área.  

A hipótese mais predominante entre os alunos foi a que na Área 1, na horta do projeto 

Mandala Agroecológica a fauna seria mais rica e diversa, devido principalmente a diversidade 

de culturas em relação a Área 2, que apresenta somente uma espécie vegetal (limão) com 

gramínea cobrindo o solo. 

Todo o material para a realização da atividade foi devidamente preparado 

antecipadamente pelo docente, priorizando a utilização de materiais reaproveitados, existentes 

no colégio e de fácil replicação. Foram utilizados neste momento, coletor TSBF (um quadrado 

de madeira reaproveitado de 25cm de lado com 20 de profundidade), sacos plásticos, pá, 

enxadão, potes feitos de garrafa pet (armadilhas de queda tipo Ptifall), álcool 70% e 

detergente. 

O final deste primeiro dia de atividade ocorreu com os três grupos de pesquisa 

realizando as coletas com o TSBF, instalando as armadilhas de queda Pitfall, realizando 

anotações de campo e fazendo registros fotográficos. 

 

iii) Análise – diagnóstico e compreensão dos fatores envolvidos; confrontar dois fatos ou 

duas ou mais ideias distintas; construção da crítica tomando consciência da relação individual 

e do meio; 

  

 Momento: Ínicio da segunda aula.  

 Recurso: Bandejas, pinças, vidros, álcool 70%, etiquetas e canetas retroprojetor. 

 

O segundo dia da atividade teve início com os grupos retirando as armadilhas de 

queda, Pitfall, seguido da triagem do material coletado pelo método TSBF. Esse momento 

aconteceu na área da fazenda escola próximo das estufas de produção de mudas onde existe 
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uma mesa, pia e torneira. O material foi acondicionado em potes de vidro e identificado com 

etiquetas e canetas retroprojetor.  

 

iv) Comparação– as coisas existem e eu posso interferir na percepção real da situação. 

 

 Momento: segunda aula.  

 Recurso: Quadro branco e marcador para quadro 

 

Após o término das triagens e acondicionamento da fauna encontrada, a turma foi para 

a biblioteca do CEFFA, local onde já estavam montadas as lupas (microscópios 

estereoscópios) para iniciar a quantificação e identificação da fauna. A ideia neste momento é 

que os alunos separem a fauna utilizando ainda os nomes populares que eles conhecem, 

quantificando o total de indivíduos por réplica e quantas formas diferentes também por 

réplica.   

Enquanto os estudantes quantificavam e identificavam a fauna coletada e conheciam 

suas morfologias com o auxílio da lupa, o docente esquematizou no quadro branco espécie de 

tabela para os grupos inserirem seus dados quantitativos.  

Após o quadro preenchido foi possível confrontar os dados de riqueza e número dos 

grupos encontrados nas diferentes áreas de coleta e partir para a próxima etapa. 

 

v) Reflexão: construção da crítica tomando consciência da relação individual e meio; 

             

            Momento: segunda aula.  

 Recurso: Quadro branco e marcador para quadro. 

 

Após a reflexão sobre o confronto dos dados (comparação), refletir sobre a diversidade 

da fauna que “eu” conhecia antes da coleta e agora, assim como, a verificação das hipóteses 

levantadas.  

 

vi) Ideia Geral: as coisas existem e eu posso interferir percepção real da situação. 

 

 Momento: final da segunda aula.  

 Recurso: Quadro branco e marcador para quadro e slides e projeção na tela. 
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A Ideia Geral se trata de um fechamento da atividade, onde todas as etapas se 

conectam e geram a possibilidade de intervenção real na comunidade, fechando um ciclo de 

Alternância. A Ideia Geral abre possibilidades de novos temas se integrarem e outros docentes 

e disciplinas contribuírem para o debate sobre o tema e dar continuidade as pesquisas e 

soluções de problemas. 

Este momento se caracterizou pela apresentação da diversidade de organismos da 

macrofauna edáfica, citação de dados dos artigos listados como bibliografia no momento Fato 

Concreto, apresentação do conceito de Controle Biológico, Inimigos Naturais e funções 

ecológicas, alguns resultados de pesquisas semelhantes ao experimento realizado e a relação 

com a conservação e fertilidade do solo.  

Na sequência formativa da Pedagogia da Alternância esse momento representa a 

formalização-estruturação, conceitualização, o aporte dos saberes teóricos, formais e 

acadêmicos. 

 A atividade teve como ferramenta avaliativa a elaboração de relatório em grupo com 

os dados da pesquisa e para serem apresentados na sessão escola seguinte. 
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A atividade foi sistematizada em dois quadros, divididos por dia e seguindo as etapas do 

Plano de Estudos: 

 

                                                     Aula 1 – 100 minutos 

Momento                       Ação Recurso (s) 
Tempo 

previsto 

i) Motivação 

 

Quais animais do solo eu conheço? Qual a 

função ecológica destes animais? Qual a 

relação destes animais com a fertilidade do 

solo? 

 

Quadro branco e 

marcador para quadro; 

Questionário em folha 

A4 

 

20 

minutos 

ii) Fato concreto 

 

Apresentação dos métodos de coleta de 

fauna edáfica. Método TSBF - Tropical 

Soil Biology and Fertility e Pitfall – 

Armadilha de queda. Relembrando Método 

Científico. 

Slides e projeção na tela 
20 

minutos 

Problematização 

Como é a diversidade do solo na 

nossa região? Uniforme nos diferentes 

ambientes? Nos diferentes manejos? 

Formulação de hipóteses e definição 

de metodologia 

Projeção na tela do 

editor de texto para 

elaboração coletiva do 

método 

30 

minutos 

Atividade 

Prática 

Experimentação 

Divisão dos estudantes em 3 grupos de 

pesquisa; 

Coleta com TSBF e instalação dos Ptifalls 

em duas áreas definidas na metodologia, 

com 3 réplicas por área. 

Coletor TSBF, saco 

plástico, pá, enxadão, 

potes de garrafa pet, 

etiquetas e canetas 

retroprojetor, álcool 

70% e detergente. 

30 

minutos 

 

 
Figura 14: Roteiro do primeiro dia de aula investigativa sobre Macrofauna Edáfica. 
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Aula 2 – 100 minutos 

Momento Ação Recurso (s) 
Tempo    

previsto 

iii) Análise 

Retirada das armadilhas, triagem do material 

coletado e início das quantificações e 

identificações 

 

Bandeja, pinça, vidros, 

álcool 70%, etiquetas e 

canetas retroprojetor 

35    

minutos 

iv) Comparação 

Confrontar os dados de riqueza e número dos 

grupos encontrados nas diferentes áreas de 

coleta. 

Quadro branco e 

marcador para quadro 

20 

minutos 

    v) Reflexão 

Promover reflexão sobre o confronto dos 

dados (comparação), diversidade da fauna 

que “eu” conhecia antes da coleta e agora; 

verificação das hipóteses levantadas e 

produção de parágrafos conclusivos para a 

pesquisa de campo. 

Quadro branco e 

marcador para quadro 

20 

minutos 

vi) Ideia geral 

 

  

Apresentação da diversidade de organismos 

da macrofauna edáfica; Conceito de Controle 

Biológico e Inimigos Naturais; Resultados de 

pesquisas semelhantes ao experimento 

realizado e a relação com a conservação e 

fertilidade do solo. 

Atividade avaliativa: elaboração de relatório 

em grupo com os dados da pesquisa e 

apresentação. 

Quadro branco e 

marcador para quadro; 

Slides e projeção na tela 

25 

minutos 

 

Figura 15: Roteiro do segundo dia de aula investigativa sobre Macrofauna Edáfica. 

 

Toda a sequência da atividade foi registrada com fotografias, com a devida autorização 

dos alunos a partir de termo de consentimento e uso de imagem. Segue abaixo a sequência das 

atividades:  

 

 



77 
 

 

  

Figura 16: Foto do quadro no momento i) motivação. 

 

  

 

Figura 17: Questionário aplicado aos alunos no momento i) motivação. 
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Figura 18: Quadro e projeção de slides do momento ii) Fato Concreto. 

 

 

  

  

  

Figura 19: Sequência da coleta com o método TSBF e instalação das armadilhas tipo Pitfall. 
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Figura 20: Sequência dos alunos realizando triagem do material coletado. 
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Figura 21: Sequência de fotos alunos identificando e quantificando o material coletado. 

Comparação, Reflexão e Conceitualização/Ideia geral
Aula expositiva 2

 

Figura 22: Sequência de fotos do quadro com a sistematização dos dados quantitativos do 

material coletado. 
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 A atividade proposta de caráter investigativo e prático despertou o interesse e a 

curiosidade dos estudantes, que realizaram com satisfação, atenção e cuidado. A metodologia 

utilizada possibilitou que aos jovens reflexão sobre a importância da fauna edáfica e sobre sua 

diversidade. 

 A avaliação do aprendizado ocorreu no momento reflexão onde os estudantes 

expuseram suas impressões a respeito dos resultados e através de um relatório que foi 

entregue na sessão seguinte elaborado nos grupos de pesquisa. 

 Importante ressaltar que foi verificado no questionário aplicado no início da atividade, 

que nenhum estudante relacionou os animais da fauna edáfica a teia alimentar ou alguma 

outra relação entre seres vivos, quando perguntados sobre a função ecológicas dos animais do 

solo. Neste momento esta turma ainda não havia conhecido as relações ecológicas entre os 

seres vivos, que aconteceu no início de 2019.  

 A introdução de novos conceitos como o de fauna edáfica, a coleta com o 

método Tropical Soil Biology and Fertility (tsBf) e com a armadilha de queda (Pitfall), a 

criação de um inventário com as espécies encontradas e o debate sobre a função ecológica 

destes organismos do solo aportou para este grupo de estudantes em formação conhecimentos 

não previstos em biologia para o ensino médio nos conteúdos curriculares formais. Para 

realizar essa construção destes conhecimentos foram aportados diferentes conteúdos de 

biologia, caracterizando a integração curricular. 

A aproximação entre os conhecimentos acadêmicos e os curriculares para o ensino 

médio, a forma investigativa da abordagem, assim como um tema relevante para a realidade 

local, proporcionou um aprendizado significativo para os jovens que a realizaram. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assumimos aqui uma compreensão de currículo que não se limita a uma visão linear e 

pontual dos conteúdos escolares, uma relação de matérias, de conteúdos predeterminados com 

métodos e técnicas. Entendemos que a seleção do conteúdo programático é uma escolha 

política, que currículo reflete ideologia, conhecimento e poder. O currículo deve permitir que 

os sujeitos sejam autores da sua história. 

Assumimos também a compreensão de que esta nova concepção de currículo se 

encontra com pedagogias e modos de abordagem didático-metodológica que se diferenciam 

das tradicionais. Neste sentido que este TCM aproximou o debate entre concepção de 

currículo, Educação do Campo, Pedagogia da Alternância, ensino de biologia e abordagens 

investigativas.   

No entanto, o que observamos na prática nas escolas do campo é um ecletismo 

pedagógico. No CEFFA onde este TCM foi realizado, o Plano de Formação não é visto por 

todos os docentes como o currículo, e estes escolhem seus conteúdos orientados no 

documento currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de 

Educação. 

O ecletismo pedagógico presente no CEFFA de Nova Friburgo tem principalmente 

origem no modelo de convênio estabelecido entre a ONG IBELGA e a Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro. Onde o IBELGA, responsável pela manutenção da Pedagogia 

da Alternância e formação de professores em PA, não garantiu no convênio a autonomia na 

seleção dos docentes. Isso implicou na formação de um quadro eclético, onde os debates 

sobre educação do campo são esvaziados e o Plano de Formação um espaço físico para 

adicionar conteúdo disciplinar. Ocorre o método da Alternância e seus instrumentos mas não 

há Pedagogia. 

   Fica evidenciado que nova concepção de currículo e pedagogias diferenciadas 

exigem a promoção de espaços de formação de docentes para estes projetos. No caso da 

Educação do Campo e da Pedagogia da Alternância o docente além de se identificar com as 

questões do espaço rural, deve contribuir para reforçar as políticas nacionais para a agricultura 

familiar e educação do campo, exigindo uma capacitação mais especifica. 

Sujeitos importantes nas instituições que se propõe a modelos pedagógicos 

diferenciados são os diretores e coordenadores pedagógicos. Estes empoderados do projeto 

devem ser os motivadores para promoção de aulas diferenciadas, estimulando a criatividade 
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do professor, que através de materiais do cotidiano pode planejar aulas significativas que 

facilitem a aprendizagem do aluno. 

A metodologia utilizada no projeto Mandala Agroecológica e a atividade que deu 

origem ao produto desta pesquisa possibilitou aos jovens reflexão e novo olhar para a fauna 

edáfica e sobre sua importância nos agrossistemas. 

 Ao compartilhar dos mesmos princípios curriculares e pedagógicos, a Pedagogia da 

Alternância e a Agroecologia, enquanto educação e ciência, possibilitam 

interdisciplinaridades e integrações curriculares passiveis a partir da interação entre os 

docentes e suas disciplinas. No caso do projeto Mandala, são instrumentos mediadores para o 

fortalecimento da agricultura camponesa e dialogam os conhecimentos tradicionais populares 

com os academicamente produzidos. 

O roteiro de atividade sistematizada como produto deste TCM é somente um exemplo 

dentro de inúmeras possibilidades que um docente de Biologia pode criar junto com seus 

estudantes. A manutenção de uma horta diversificada e baseada em processos ecossistêmicos 

possibilita observar e conhecer os processos e analisá-los ao longo do tempo. A possibilidade 

de manter uma sala de aula viva para experimentações e o desenvolvimento de novas 

tecnologias pode gerar soluções para os problemas nas produções e nos ecossistemas. A 

atividade, no âmbito do projeto Mandala Agroecológica, possibilitou um novo olhar dos 

estudantes para fauna do solo, distanciando de uma visão de que todos os animais são pragas 

para as culturas. Para os futuros técnicos em agropecuária, a atividade contribui para o 

entendimento de que a macrofauna transforma o solo de modo significativo, criam túneis, 

canais e câmaras, influenciam na química e física do solo, realizam funções ecológicas como 

controle biológico, ciclagem de nutrientes, polinização e dispersão de sementes. 

O produto deste TCM reascende também o debate sobre a produção de material didático 

para escolas do campo e de Pedagogia da Alternância. Como já dito no segundo capítulo, a 

Pedagogia da Alternância não adota livros didáticos. Este gênero na proposta do Campo é o 

Caderno Didático, material quase inexistente e de produção própria dos CEFFAs a partir de 

uma construção de conhecimento coletiva entre os atores de formação.  

Os Cadernos Didáticos na prática são roteiros a serem seguidos, de caráter investigativo, 

composto por espaços para serem preenchidos de acordo com que a investigação sobre um 

determinado tema avança. Por este motivo, a Mandala Agroecológica, o roteiro produto deste 

TCM e todas as atividades investigativas e interdisciplinares que ocorreram nestes dois anos e 

meio de projeto podem ser sistematizadas em Cadernos da Realidade para CEFFAs, com 

manual de orientações para os docentes.  
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Por fim, o desenvolvimento deste TCM e a aplicação da atividade sobre macrofauna 

edáfica, que apresentou diversos elementos específicos e complexos, proporcionou impacto 

na minha prática docente, principalmente por contribuir para o aporte de um tema que acresce 

ao desenvolvimento sustentável das atividades rurais e de preservação dos ambientes.  

Espera-se que os resultados e considerações desta pesquisa acresçam ao debate sobre os 

modelos pedagógicos diferenciados e proporcionem a reflexão de docentes de diferentes áreas 

sobre as práticas pedagógicas interdisciplinares, a interação e o estreitamento entre os 

conhecimentos acadêmicos e os curriculares previstos para o ensino médio, assim como o 

papel do professor-pesquisador e suas aulas investigativas. 
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento e Uso de Imagem. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia em Rede Nacional – ProfBio. 

Orientadora: Dra. Maria Margarida Gomes 

Mestrando: Sandro Roberto Araújo Oitaven  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E USO DE 

IMAGEM 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa parte 

do Trabalho do Conclusão de Mestrado - TCM: ENSINO DE BIOLOGIA NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: 

Integração Curricular do Projeto “Mandala Agroecológica” no CEFFA CEA Rei Alberto I – 

Nova Friburgo/RJ.  

O objetivo desse estudo foi elaborar e aplicar um roteiro de atividade investigativa 

sobre macrofauna edáfica como indicadora da fertilidade em solos agrícolas. Após elaboração 

de roteiro que dialoga com o currículo e com o Projeto Político Pedagógico do colégio, 

buscamos compreender como são mobilizados os saberes dos estudantes entorno da atividade 

pratica e sua relação com o ensino de biologia.  

O trabalho poderá trazer contribuições relevantes tanto para os estudos acerca da 

criação e manutenção de sala de aula viva para estudos de processos ecológicos, assim como 

das atividades investigativas que levem em consideração a realidade socioambiental do meio 

onde o colégio está inserido.   

A realização desse estudo será no CEFFA CEA Rei Alberto I – Nova Friburgo/RJ, 

com estudantes da turma de 2º ano do ensino médio técnico em Agropecuário do ano de 2019. 

Os procedimentos metodológicos serão: (i) questionário com estudantes da turma; (ii) 

atividade teórica e pratica sobre macrofauna edáfica em solos agrícolas, atividade inserida no 

Plano de Formação da turma 2º ano do curso técnico em agropecuária.  
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A atividade será conduzida pelo docente de biologia do CEFFA CEA Rei Alberto I, 

regente na turma 2º ano e também pesquisador responsável por esta pesquisa de TCM, este 

realizará durante a atividade registros fotográficos. 

Destacamos que a pesquisa não tem como proposta fazer qualquer tipo de julgamento 

ou classificação a respeito das opiniões e produções apresentadas pelos estudantes, mas sim, 

entender como estes se apropriam dos conhecimentos após atividade investigativa. 

A presente pesquisa não apresenta nenhum risco à saúde, não acarretará custos para 

o(a) participante e não será disponibilizada nenhuma vantagem financeira ao(à) mesmo(a). O 

participante da investigação poderá ser esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar. A identidade dos participantes será tratada com padrões profissionais de sigilo. Sendo 

assim, o(a) Sr(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada e seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

Defendemos que esta pesquisa trará como benefícios mais imediatos contribuições 

para o ensino de biologia, principalmente no que se refere a atividades investigativas e que 

como suporte para docentes de biologia na elaboração de aulas práticas. 

Uma cópia deste termo de consentimento será arquivada pelo pesquisador responsável 

pelo TCM e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo " ENSINO DE 

BIOLOGIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO E DA PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA: Integração Curricular do Projeto “Mandala Agroecológica” no CEFFA 

CEA Rei Alberto I – Nova Friburgo/RJ”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. 

Declaro que concordo em participar desse estudo e autorizo o uso de imagem em registros 

fotográficos durante a atividade prática deste TCM. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e de uso de imagem e me foi dada à oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

Nova Friburgo, _________ de __________________________ de________. 
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Anexo 2: Questionário aplicado aos estudantes antes do início da atividade. 
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Anexo 3: Questionário aplicado aos estudantes antes do início da atividade. 
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Anexo 4: Parte de um relatório apresentado por estudantes de um dos grupos. 
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Anexo 5: Parte de um relatório apresentado por estudantes de um dos grupos. 
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Anexo 6: Parte de um relatório apresentado por estudantes de um dos grupos. 
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Anexo 7: Produto do Trabalho de Conclusão de Mestrado – Roteiro de atividade  
 
 
 

                                                     Aula 1 – 100 minutos 

Momento                       Ação Recurso (s) 
Tempo 

previsto 

i) Motivação 

 

Quais animais do solo eu conheço? Qual a 

função ecológica destes animais? Qual a 

relação destes animais com a fertilidade do 

solo? 

 

Quadro branco e 

marcador para quadro; 

Questionário em folha 

A4 

 

20 

minutos 

ii) Fato concreto 

 

Apresentação dos métodos de coleta de 

fauna edáfica. Método TSBF - Tropical 

Soil Biology and Fertility e Pitfall – 

Armadilha de queda. Relembrando Método 

Científico. 

Slides e projeção na tela 
20 

minutos 

Problematização 

Como é a diversidade do solo na 

nossa região? Uniforme nos diferentes 

ambientes? Nos diferentes manejos? 

Formulação de hipóteses e definição 

de metodologia 

Projeção na tela do 

editor de texto para 

elaboração coletiva do 

método 

30 

minutos 

Atividade 

Prática 

Experimentação 

Divisão dos estudantes em 3 grupos de 

pesquisa; 

Coleta com TSBF e instalação dos Ptifalls 

em duas áreas definidas na metodologia, 

com 3 réplicas por área. 

Coletor TSBF, saco 

plástico, pá, enxadão, 

potes de garrafa pet, 

etiquetas e canetas 

retroprojetor, álcool 

70% e detergente. 

30 

minutos 
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Anexo 8: Produto do Trabalho de Conclusão de Mestrado – Roteiro de atividade  

 

 

Aula 2 – 100 minutos 

Momento Ação Recurso (s) 
Tempo    

previsto 

iii) Análise 

Retirada das armadilhas, triagem do material 

coletado e início das quantificações e 

identificações 

 

Bandeja, pinça, vidros, 

álcool 70%, etiquetas e 

canetas retroprojetor 

35    

minutos 

iv) Comparação 

Confrontar os dados de riqueza e número dos 

grupos encontrados nas diferentes áreas de 

coleta. 

Quadro branco e 

marcador para quadro 

20 

minutos 

    v) Reflexão 

Promover reflexão sobre o confronto dos 

dados (comparação), diversidade da fauna 

que “eu” conhecia antes da coleta e agora; 

verificação das hipóteses levantadas e 

produção de parágrafos conclusivos para a 

pesquisa de campo. 

Quadro branco e 

marcador para quadro 

20 

minutos 

vi) Ideia geral 

 

  

Apresentação da diversidade de organismos 

da macrofauna edáfica; Conceito de Controle 

Biológico e Inimigos Naturais; Resultados de 

pesquisas semelhantes ao experimento 

realizado e a relação com a conservação e 

fertilidade do solo. 

Atividade avaliativa: elaboração de relatório 

em grupo com os dados da pesquisa e 

apresentação. 

Quadro branco e 

marcador para quadro; 

Slides e projeção na tela 

25 

minutos 

 

 


