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RESUMO 

 

Na Pedagogia da Alternância, os jovens dividem sua formação entre o ambiente 

escolar e familiar-comunitário, integrando família e escola no processo contínuo 

de formação. Esta pesquisa teve como objetivo analisar como acontece o 

processo do ensino de botânica no contexto da Pedagogia da Alternância, 

durante a formação de jovens do campo no interior do estado da Bahia. Ela foi 

desenvolvida em três escolas, que empregam o regime da Pedagogia da 

Alternância, são elas: Escola Estadual Rural Taylor Egídio (ERTE), no município 

de Jaguaquara–BA, a Casa Familiar Rural Presidente Tancredo Neves, no 

município de Presidente Tancredo Neves–BA, e a Escola Família Agrícola Mãe 

Jovina - (EFAMJ), situada na cidade de Ruy Barbosa–BA. Participaram da 

pesquisa professores de biologia e alunos do ensino técnico profissional 

integrado ao ensino médio, além de coordenadores e pais/familiares de alunos. 

A investigação teve uma abordagem qualitativa e utilizou como instrumentos 

de coleta de dados: entrevistas, questionários e observações, que foram 

registradas em um diário de campo. Os dados foram submetidos à análise de 

conteúdo, a fim de responder à questão norteadora, que busca entender como 

se dá o ensino de botânica nestas escolas. Os resultados demonstram que esse 

ensino é tratado com ênfase na realidade destes jovens, aprimorando os 

conteúdos da botânica que se apresenta no contexto da agricultura, 

promovendo a construção da autonomia dos estudantes e de suas famílias, no 

desenvolvimento local e social de seus territórios, tornando–os mais 

sustentáveis e autônomos. De acordo com os fatores que interferem 

negativamente no ensino da botânica, a maioria dos alunos responderam que as 

palavras complexas e difíceis são o maior ponto negativo, os professores 

concordam e dizem que os conceitos e nomenclatura da botânica são difíceis e 

muito complexos. Apesar disso, nesta pesquisa podemos constatar que a 

maioria destes alunos que vivem no campo gostam do ensino de botânica, este 

caso aqui é bem diferente de algumas pesquisas realizadas no ensino básico. Foi 
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possível verificar que no estado da Bahia muitas escolas fazem parte deste 

contexto, sendo o estado com a maior quantidade de escolas por alternância no 

Brasil, as quais passam por grandes dificuldades econômicas para continuar o 

seu trabalho, dependendo do apoio de Organizações não Governamentais 

(ONGs), do poder público e outras também do setor privado. Verificou-se que 

só uma das escolas, a Escola Família Agrícola Mãe Jovina - EFAMJ, utiliza com 

exatidão todos os instrumentos da alternância, apesar de todas as dificuldades. 

Foi possível também observar que a ERTE e a EFAMJ aplicam uma proposta 

agroecológica de acordo com o projeto da educação do campo. A pesquisa 

revela que a maioria dos jovens pretendem continuar no campo com práticas 

voltadas para a agricultura familiar.  

 

Palavra-chave: Ensino de Botânica. Pedagogia da Alternância. Educação do 

Campo  
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ABSTRACT   

 

In Pedagogy of Alternation, young people divide their training between the 

school and family-community environment, integrating family and school in 

the ongoing training process. This research aims to analyze how the process of 

teaching botany happens in the context of Pedagogy of Alternation during the 

training of rural youth in the interior of the state of Bahia. It was developed in 

three schools located in the interior of the state of Bahia that employ the 

Pedagogy of Alternation regime, namely: Taylor Egídio Rural State School in 

the municipality of Jaguaquara - BA, the Presidente Tancredo Neves Rural 

Family House in the municipality of Presidente Tancredo Neves - BA, and the 

Escola Família Agrícola Mãe Jovina located in the city of Ruy Barbosa - BA. 

Biology teachers and students from vocational technical education integrated to 

high school participate in the research, as well as coordinators and parents / 

relatives of students. The research has a qualitative approach with interviews 

followed by questionnaires, observations and the information recorded in the 

field diary that were the collection instruments, where a content analysis can be 

carried out in order to answer the guiding question that seeks to understand, 

how the teaching botany in these schools. The results show that it is treated 

with emphasis on the reality of these young people, improving the contents of 

botany that are presented within the context of agriculture, promoting the 

construction of the autonomy of students and their families, in the local and 

social development of their territories, making –The most sustainable and 

autonomous. According to the factors that negatively interfere in the teaching 

of botany, most students responded that complex and difficult words are the 

biggest negative point, teachers agree and say that the concepts and 

nomenclature of botany are difficult and very complex. Despite this, in this 

research we can see that most of these students who live in the countryside 

enjoy teaching botany, this case here is quite different from some research 

carried out in basic education. It was possible to verify that in the state of Bahia 
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many schools are part of this context, being the state with the largest number of 

schools alternating in Brazil, which are experiencing great economic difficulties 

to continue their work, depending on the support of non-governmental 

organizations (NGOs), the government and others also from the private sector. 

It was found that only one of the schools, the Escola Família Agrícola Mãe 

Jovina - EFAMJ, uses exactly all the instruments of alternation, despite all the 

difficulties. It was also possible to observe that ERTE and EFAMJ apply an 

agroecological proposal according to the rural education project. The survey 

reveals that the majority of young people intend to continue in the countryside 

with practices aimed at family farming. 

 

 

 Keyword: Botany Teaching. Pedagogy of Alternation. Field Education 
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INTRODUÇÃO 

 

 Professora do município na cidade de Jaguaquara–BA, desde o ano de 

1996, venho dedicando o meu trabalho à população rural desse município, onde 

tive a oportunidade de trabalhar com diversas classes da educação básica, como 

exemplo, as classes multisseriadas (classe composta por alunos da educação 

infantil ao 5º ano do ensino fundamental), nas quais tive uma das minhas 

primeiras experiências com a docência. Aqui posso relatar que este foi um dos 

maiores desafios da minha vida profissional, pois durante a minha formação no 

antigo curso de magistério, não ouvi falar de classes multisseriadas e não tive 

qualquer preparo para trabalhar com esse tipo de classe, mas, as dificuldades 

foram superadas com o apoio de colegas de profissão que já estavam no 

processo há mais tempo que eu, essa troca de experiências me ajudou muito a 

vencer este desafio. 

Com 10 anos de profissão e com uma nova carga horária de 40 horas, 

conquistada com outro concurso público, tive a oportunidade de lecionar em 

uma escola maior e, ao concluir a minha graduação em Licenciatura em 

Biologia pude optar em lecionar a disciplina de ciências. Este curso também foi 

outro desafio, pois tive que escolher uma graduação na modalidade de 

Educação a Distância (EAD), devido à impossibilidade de locomoção para 

cursar uma faculdade em outros municípios, pois, a dificuldade de transporte 

para ir e voltar à escola era muito complicada e com isto não era possível fazer 

um curso presencial. E vejo que para os profissionais que trabalham no campo 

isto ainda é um grande entrave na sua profissão, mesmo com várias conquistas 

pela educação do campo nos últimos tempos. 

Nos anos finais do ensino fundamental, lecionando a disciplina de 

ciências naturais do 6º ao 9º ano, considero que devido à minha formação na 

área, tive uma maior facilidade em lidar com os conteúdos e com o nível dos 

alunos, desenvolvendo várias atividades que facilitassem o processo do ensino 

aprendizagem destes educandos. Porém, as dificuldades enfrentadas por nós, 
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professores, e pelos alunos eram muitas e, várias vezes, atrapalhavam este 

processo.  

Nossos alunos enfrentam algumas dificuldades na locomoção da ida e 

vinda à escola, diante de estradas com difícil acesso de tráfego, principalmente 

no período de inverno, de modo que a escola funciona com uma quantidade 

menor de alunos por vários dias e isso atrapalha todo o planejamento daquele 

período. A frota de veículos não é mais “pau de arara” (carro com carroceria), 

porém, alguns ônibus, que são locados, não apresentam nenhuma segurança 

para o transporte dos alunos, e os ônibus “caminho da escola”, que deveria 

servir para este público rural, estão na cidade fazendo o transporte de alunos de 

bairros distantes das escolas da sede.  

Temos vários problemas que afetam o processo do ensino para os alunos 

das áreas rurais, como exemplo, percebemos que não há um investimento maior 

por parte dos responsáveis para propor uma alimentação saudável de acordo 

com a realidade cotidiana deste público, por ter que acordar muito cedo e 

chegar em casa tarde eles necessitam de alimentos com uma carga de nutrientes 

equilibrada e em horários adequados. Também falta estrutura nas escolas para 

receber este público e para os funcionários que ali passam o dia inteiro.  

Há também livros didáticos fora da realidade dos alunos, sendo 

imprescindível que aproximamos o conteúdo das condições de existência dos 

estudantes e, a partir daí, discutir outras realidades mais distantes. Por isso, no 

ensino de ciências, principalmente na área da botânica, com a qual tenho uma 

maior paixão, sempre busquei trabalhar os conteúdos de acordo o contexto 

local, indo para o global, pois acredito que assim o aluno consegue perceber 

com mais facilidade os conteúdos da botânica ou de qualquer outra área.  

Sempre tive a preocupação de trabalhar a realidade do educando, porém, 

as escolas do/no campo nem sempre motivam o trabalho do professor, pois 

seus currículos estão traçados fora do contexto vividos pelos estudantes, que 

perpassa por todos os ciclos do infantil ao ensino médio, no qual as escolas 

seguem o mesmo planejamento das escolas da cidade e este foi o principal 

motivo  pelo qual eu, como pesquisadora, me propus a estudar outras 
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realidades de escolas situadas no campo no estado (Bahia), por isso, o projeto 

da Pedagogia da Alternância me chamou a atenção, pelo fato de desenvolver o 

seu trabalho com ênfase na realidade dos jovens camponeses. Contudo, busco 

aprofundar nas discussões sobre este tema, relacionando a vida escolar dos 

jovens camponeses com o ensino de botânica no contexto da Pedagogia da 

Alternância, modelo de ensino bem presente em alguns territórios baianos, mas 

que é pouco conhecido.  

O ensino de ciências quando contextualizado nas escolas, aproximando a 

teoria à prática da vida cotidiana dos alunos, proporcionando uma postura 

crítica e responsável no estudante. No entanto, a literatura relata que de forma 

geral isto não acontece. Espera – se que essa contextualização do ensino de 

botânica se dê de forma harmoniosa e natural nas escolas do campo, dada a 

diversidade vegetal e a proximidade dos estudantes com as plantas de cada 

região. Procurando verificar como isto é possível e de que forma acontece, 

nestas escolas, levanta-se o seguinte questionamento: de que forma o ensino de 

botânica é oferecido no contexto da Pedagogia da Alternância durante a 

formação dos jovens do campo no interior do estado da Bahia?  

Silva (2008 apud RAMOS; SILVA, 2013, p. 207) relata que “muitas 

dificuldades encontradas no estudo dos vegetais podem estar diretamente 

ligadas às metodologias de ensino utilizadas”. A teoria sozinha não dá conta de 

um bom aprendizado, sendo assim, o professor deve procurar meios para que a 

aprendizagem tenha um conhecimento significativo para o aluno, as aulas de 

botânicas são complexas pelas suas terminações científicas e por isso nada 

melhor do que contextualiza–lá de acordo com a realidade dos estudantes.  

Esta pesquisa teve como objetivo, analisar como acontece o ensino de 

botânica no contexto da Pedagogia da Alternância na formação de jovens do 

campo no interior do estado da Bahia. Buscamos conhecer como o ensino de 

botânica, que neste contexto camponês é muito expressivo, tem na Pedagogia 

da Alternância a oportunidade de possibilitar uma melhor relação dos 

estudantes com a natureza e as diferentes formas de vida, garantindo um futuro 

melhor para todos. 



24 
 

 

 

Com a Pedagogia da Alternância, os jovens dividem sua formação, 

integrando os espaços entre a família e a escola, em busca da valorização do 

homem e da mulher do campo, resgatando seus valores e suas crenças, na 

prática da agricultura familiar, transformando o meio em que vivem sem 

agredir a natureza.           

Na Bahia, as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) estão divididas em duas 

redes de associações: a Associação das Escolas das Comunidades e Famílias 

Agrícolas da Bahia (AECOFABA), com a sede em Riacho de Santana–BA, que 

atende as escolas da região de Vitória da Conquista e outras regiões do 

semiárido no oeste e sudoeste baiano e a Rede das Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semiárido (Rede REFAISA), que atende alguns munícipios do 

semiárido do norte do estado baiano.   

São muitas as escolas no interior da Bahia que se utilizam a modalidade 

da Pedagogia de Alternância. Pelo que se estabeleceu como critério de escolha 

as três escolas mais próximas da cidade de Jaguaquara. A primeira escola 

identificada é a Escola Estadual Rural Taylor Egídio (ERTE), na cidade de 

Jaguaquara, a segunda escola identificada é a Casa Familiar Rural Presidente 

Tancredo Neves (CFR–PTN), situada na cidade de Presidente Tancredo Neves. 

A segunda escola identificada é a Casa Familiar Rural Presidente Tancredo 

Neves - CFR – PTN, situada na cidade de Presidente Tancredo Neves – BA. Os 

sujeitos da pesquisa foram alunos de cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, coordenadores, professores, pais ou familiares de alunos das três 

instituições.  

            A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, fazendo uso dos 

seguintes instrumentos de coletas de dados:  observações, entrevistas, 

questionários, fotos, registros de áudios e diário de campo. Os dados foram 

analisados como base na “análise de conteúdo” (BARDIN, 2011), sendo que as 

categorias de análise dos resultados desta pesquisa foram selecionadas a partir 

de elementos presentes nas informações obtidas nos documentos de análises: 

as entrevistas, questionários, observações descritas no diário de campo e nos 

documentos quando não foi possível obter os dados durante a fala dos sujeitos. 
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O presente trabalho está organizado em quatro capítulos, que a seguir 

são descritos sucintamente. 

 No 1º capítulo, é feita uma apresentação da “Educação do campo e a 

Pedagogia da Alternância”, caracterizando a “Educação rural x Educação do 

campo”, estes contextos de ensino são bem distintos, apesar de trabalharem 

com jovens camponeses, cada uma têm histórias próprias e realidades 

particulares.  É abordado também o tema “A Pedagogia da Alternância: 

Contexto Histórico”, onde se apresenta como surgiu a Pedagogia da 

Alternância, principalmente no Brasil, e sua importância política e pedagógica 

para formação dos camponeses. No caso da “Pedagogia da Alternância no 

interior do estado da Bahia”, analisamos como ela funciona e como se 

comportam as diferentes escolas neste contexto de ensino. A fim de conhecer 

um pouco sobre as escolas, sob o subtítulo de “Agricultura familiar e a 

Pedagogia da Alternância: desafios e perspectivas nos municípios de 

Jaguaquara, Presidente Tancredo Neves e Ruy Barbosa no interior do estado da 

Bahia”, foi feita uma análise do contexto histórico das regiões onde as escolas 

estão inseridas no interior do estado e qual sua relação com a vida e o trabalho 

dos camponeses deste meio.  

No capítulo 2, discorremos sobre “O ensino de botânica no contexto do 

ensino médio sob o olhar da Pedagogia da Alternância”. Nesse capítulo 

procuramos entender como funciona o ensino de botânica na perspectiva do 

ensino médio, dentro da Pedagogia da Alternância, nas escolas do campo, quais 

suas competências e habilidades e os desafios desse ensino na atualidade e se 

este também tem dificuldade em lidar com o estudo dos vegetais neste meio. 

Sob o nome de “As contribuições dos conteúdos de botânica pela Pedagogia da 

Alternância e sua influência na agricultura familiar”, é abordado o estudo dos 

conteúdos de botânica neste ambiente de ensino e quais as suas possíveis 

contribuições para meio local e como este influencia na agricultura familiar 

destes jovens e das suas comunidades. 

No capítulo 3, são apresentadas as técnicas utilizadas na coleta de dados 

e suas respectivas fundamentações teóricas.  
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E por último, no capítulo 4 são apresentados os resultados e as análises, a 

fim de obter respostas ao nosso questionamento. 
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CAPÍTULO 1 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E A PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA 
 

 
           Neste capítulo apresentamos um breve histórico sobre “Educação rural x 

Educação do campo” e sobre a “Educação do campo e a Pedagogia da 

Alternância”, de modo a indicar como foi iniciada a Pedagogia da Alternância 

no Brasil, e a sua importância política e pedagógica para formação dos filhos 

dos camponeses. Transitando pela história da Pedagogia da Alternância no 

estado da Bahia, procuramos conhecer como funciona este projeto de ensino.  

 

1.1 - Educação Rural x Educação do Campo 

 

           A educação do campo surgiu como uma contraproposta ao modelo de 

educação rural, implantado no campo como um paradigma urbano, 

desvalorizando o contexto camponês e contribuindo, assim, para o êxodo rural 

(TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR; ESCOBAR, 2010). A educação rural era vista como 

uma educação que descaracterizava a vida no campo, mantendo precedentes de 

uma sociedade urbanizada, sem se importar com os valores do camponês e de 

seus filhos, futuros agricultores. Apesar de estar presente no campo, ela não 

retratava a vida e o contexto local dos camponeses, deixando de contextualizar 

o ensino com as características e peculiaridades do meio no qual o aluno estava 

inserido, dando ênfase a uma educação com características da cidade, fazendo 

com que o camponês se sentisse desvalorizado e oprimido (CALDART, 2009).   

 

A ausência de uma consciência a respeito do valor da educação 
no processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas 
arcaicas do cultivo que não exigiam dos trabalhadores rurais 
preparação alguma, nem mesmo a alfabetização, contribuíram 
para a ausência de uma proposta de educação escolar voltada 
aos interesses dos camponeses (BRASIL, 2002, p. 4).  
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           A educação rural há muito tempo não se constituiu numa educação que 

respeitasse seus sujeitos, alunos, professores e comunidades campesinas. 

Muitas escolas rurais possuíam classes multisseriadas1, algumas ainda 

funcionam em alguns municípios, contendo alunos de diferentes séries e 

diferentes idades.  

          A maioria das vezes, sem se preocupar com seus direitos e suas histórias 

de vida, na maioria das vezes eram contratados professores sem formação 

adequada para exercer a função, de modo que alunos e professores passavam 

por dificuldades como a de deslocamento para se chegar até a escola, 

caminhando por longos períodos, debaixo de sol ou chuva (QUEIROZ, 2011).   

            Muitos foram os fatores e as formas de ensinar aos jovens e crianças das 

comunidades rurais no Brasil que levaram os movimentos sociais a desenvolver 

uma proposta de educação em contraposição à educação rural, nesse caso, a 

educação do campo. Mas, apesar de muita luta, ainda vivenciamos escolas 

situadas nas zonas rurais que tem se negado a promover uma educação para o 

campo.     

            Com o modelo da Revolução Verde2 houve um acréscimo do êxodo 

rural, aumentando a concentração de pessoas nas cidades, pois estas técnicas de 

produção não abrangiam, naquela época, os pequemos agricultores, sendo 

realizadas em grandes extensões de terras. Houve também muitos conflitos no 

campo e a perda das terras provocaram a saída do agricultor familiar para as 

zonas urbanas, fazendo com que ocupassem as regiões periféricas das cidades 

em situações de extrema pobreza (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR; ESCOBAR, 

2010).    

                                                           
1 “Classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha, 

na mesma sala de aula, com várias séries do Ensino Fundamental simultaneamente, tendo de atender a 

alunos com idades e níveis de conhecimento diferentes. Bastante presentes na zona rural do País, estão 

presentes sobretudo em áreas de difícil acesso, já que algumas escolas têm um número pequeno de 

matrículas e a mudança para outras escolas nem sempre é possível, por conta da distância." (O QUE 

SÃO, 2018, s. p.)1 

2 “A Revolução Verde após ser inserida na agricultura do Brasil traz em seu seio inúmeras 

contradições. A promessa de emprego cai por terra, uma vez que as máquinas invadem o campo e a 

produção familiar diversificada passa a ser plantação de monocultura [...].  O êxodo rural pautado no 

desemprego facilitou a solidificação do latifúndio e o surgimento da periferia na zona urbana”. 

(LAZZARI; SOUZA, 2017, p. 5)  
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Se já não bastasse isso, o Brasil também viveu um período de Ditadura 

Militar (1964 – 1985), em que tudo era controlado pelos militares, inclusive a 

educação. Foi um momento marcante na sociedade brasileira, em que havia um 

interesse político e econômico, que movimentava o capitalismo, gerando 

grandes crescimento de classes operárias, inclusive as camponesas. As escolas 

tinham um papel fundamental na formação dessas classes operárias, com isso, 

vários movimentos sociais foram surgindo no país, a fim de lutar e transformar 

a sociedade (QUEIROZ, 2011).  

A preocupação com a educação e, sobretudo, com o que estava 

acontecendo no campo, trouxe o envolvimento de várias entidades a fim de 

refletirem sobre tais problemas, como no Encontro Nacional dos Educadores da 

Reforma Agrária (ENERA), que aconteceu em Luziânia, GO, de 27 a 31 de julho 

de 1998, (ARROYO; FERNANDES, 1999).   

           Nasceu, assim, a educação do campo. A luta dos movimentos sociais deu  

importantes contribuições para o avanço dessas escolas, por meio da Pedagogia 

de um destes movimentos: o Movimento Sem Terra (MST), “[...] afirmando que 

educação é mais do que escola, vinculando-se a lutas sociais por uma 

humanização mais plena: luta pela terra, pelo trabalho” (CALDART, 2009, p. 

43). Buscando uma educação de qualidade e democrática, na qual os povos do 

campo possam ter voz e direitos constituídos pela sociedade brasileira e que 

ajam em defesa também do meio ambiente.   

Todo esse movimento pela educação do campo e toda a articulação das 

entidades, contribuíram para a aprovação, em 2002, das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, que foram articuladas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE).  Nessas Diretrizes, a identidade da 

Escola do Campo é conquistada com qualidade e garantida por lei.  

 
Art. 2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, 
constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que 
visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, 
a Educação Especial, a Educação Indígena, a Educação 
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Profissional de Nível Técnico e a Formação de Professores em 
Nível Médio na modalidade Normal (BRASIL, 2002, p. 01). 
 

           Surgiu um novo paradigma para a educação do campo, com a Pedagogia 

Socialista, a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e a Pedagogia da Educação 

Popular rompendo os laços da educação rural, formulando um novo projeto de 

ensino que estivesse aliado ao desenvolvimento do campo e à vida do 

camponês. Uma educação conquistada pelos movimentos sociais, entidades 

religiosas, parceiros e pelos próprios camponeses com a finalidade de resgatar e 

valorizar a vida e o trabalho dos camponeses.   

Foram realizadas duas Conferências Nacionais da Educação do Campo. 

A I Conferência ocorreu em 1998, em Luziânia–GO, com o lema “Por Uma 

Educação Básica do Campo”. Nela, Arroyo e Fernandes (1999, p. 10) retratam 

que, esse tipo de escola deve ser  “[...] uma escola do campo, com a cultura, os 

valores, a luta do campo”, os autores defendem que elas tenham características 

próprias do campo, neste outro trecho os autores mostram  a descaracterização 

do ensino para os jovens e crianças do campo “[...] levar as crianças e os jovens 

para a cidade, para um contexto que não é o deles” (1999, p. 10), pena que esta 

realidade ainda é muito frequente na vida dos jovens e crianças do campo, a 

falta de políticas públicas voltadas para as escolas do/no campo ainda é um 

grande entrave na educação brasileira.    

           Outro acontecimento importante se dá em abril de 1998, em que, por 

meio da Portaria 10/98, foi criado o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), política pública na educação de assentados (as) 

da reforma agrária, conquistado também pelos movimentos sociais e os povos 

do campo.  

 

O Pronera surgiu a partir dos debates coletivos realizados no I 
ENERA em função do alto índice de analfabetismo e baixos 
níveis de escolarização entre os beneficiários dos Programas de 
Reforma Agrária (SANTOS, 2017, p. 216). 
 

            Este programa veio para priorizar a alfabetização de jovens e adultos e 

para proporcionar uma educação de qualidade nas demais esferas da educação 
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do/no campo, visando o desenvolvimento desse meio com propostas e políticas 

públicas que favoreciam a formação desses povos.  

            O PRONERA teve grande contribuição em seus primeiros anos na 

educação camponesa, por exemplo, ao “apoiar cursos de alfabetização e 

ampliação da escolarização, em nível fundamental para os assentados da 

reforma agrária, dado o alto índice de pessoas não letradas no campo” (SOUSA, 

2017, p. 636), juntamente com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). 

 

A formação em cursos com enfoque agroecológico e educação 
do campo, com apoio do Pronera/Incra, ganhou espaço entre as 
instituições de ensino profissional e universitário. Mas, nas 
regiões em que as dinâmicas de assentamentos rurais estavam 
associadas a grupos de professores e instituições de ensino, 
esses processos foram mais intensos. Diversos cursos surgiram 
com ênfase em Agroecologia, como os de Agrofloresta, 
Agropecuária, Agronomia, Residência Agrária, Cooperativismo 
e Agroindústria (MOLINA et al., 2014 apud SOUSA, 2017, p. 
637). 
 

Em 2004, o termo “educação do campo” foi reafirmado na II Conferência 

Nacional, realizada em julho de 2004, com o lema “Educação do Campo: Direito 

nosso, dever do Estado”. Essa Conferência ampliou os debates e reflexões sobre 

o tema, contando com a participação mais uma vez dos movimentos e 

organizações sociais, a fim de construírem juntos propostas para a educação 

do/no campo, seguida pela omissão do Poder público,  

 

O Estado brasileiro omitiu-se: (1) na formulação de diretrizes 
políticas e pedagógicas específicas para as escolas do campo; (2) 
na dotação financeira que possibilitasse a institucionalização e 
manutenção de uma escola com qualidade; (3) na 
implementação de uma política efetiva de formação inicial e 
continuada e de valorização da carreira docente no campo. 

(BRASIL, 2005 apud QUEIROZ, 2011, p. 41). 
 

No ano de 2006, chegava o Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), contando com o apoio e a 

parceria das universidades estaduais e federias. Este projeto teve objetivo 
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promover a formação inicial dos professores do campo com cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo, em regime de alternância pedagógica 

para professores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas 

escolas do/no campo. Com esta política de formação, houve um grande 

crescimento na valorização destes profissionais, fazendo com que eles 

buscassem a sua formação continuada.       

A partir de 2012, o PROCAMPO, ainda considerado programa e não 

política, foi inserido no Eixo II do Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO). Com esta política, a Educação do/no campo passou por 

uma grande estruturação em vários níveis dessa modalidade de ensino, na 

formação dos professores, com apoio na captação de recursos didáticos, na 

recuperação da infraestrutura das escolas e na qualidade da educação 

campesina.    

Com a chegada do - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), percebe–se que o agronegócio3 ainda influenciava a 

população do campo que, aliando-se às organizações públicas, abriu um leque 

para as instituições filantrópicas participarem da formação de jovens em curso 

técnicos profissionais no país, juntamente com as instituições públicas federais e 

estaduais. O programa foi criado pelo Governo Federal, por meio da Lei nº 

12.513, com a proposta de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e 

Tecnológica, por meio de assistência técnica e financeira.  

Ao contrário da “extinta” educação rural, a educação do campo respeita 

o lugar de vida dos camponeses, o lugar do trabalho no qual eles executam e 

extrai da terra o seu próprio alimento. Tal educação visa promover uma 

proposta de agricultura agroecologia e sustentável para estes povos. Esta 

educação vem sendo construída por diversos sujeitos e grupos sociais que 

vivem e trabalham no campo, eles são os pequenos agricultores, quilombolas, 

                                                           
3 Agronegócio: o termo “foi criado para expressar as relações econômicas (mercantis, financeiras 

e tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles situados na esfera industrial (tanto de produtos 

destinados à agricultura quanto de processamento daqueles com origem no setor), comercial e de 

serviços.” (CALDART, 2012, p.81). 
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indígenas, pescadores, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos, 

povos de florestas, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, 

caboclos, meeiros, boias-frias, conforme a definição de Fernandes e Molina 

(2004) sobre os povos do campo.  

Segundo Nosella (2012), o Movimento de Educação do Espírito Santo (MEPES), 

instituição sem fins lucrativos, introduziu no Estado do Espírito Santo o modelo 

da Pedagogia da Alternância com o objetivo de construir uma,  

 

Promoção integral da pessoa humana, interagindo na saúde, 
educação e ação comunitária, sem fins econômicos, numa 
ampla atividade voltada principalmente ao meio rural, 
integrando campo e cidade, naquilo que concerne à elevação 
humano-social, especialmente do agricultor, nas dimensões da 
vida: espiritual, intelectual, sanitária, técnica, econômica e 
ambiental (Relatório anual do MEPES, 2013, p. 8).  

 
   Cada sujeito tem suas histórias, identidades e culturas próprias que, 

para a educação do/no campo, é uma fonte de aprendizado muito rica, sobre a 

qual os professores devem fazer uma articulação com o conhecimento científico, 

aproximando da realidade local dos alunos.  Com a Pedagogia da Alternância 

essas práticas são contextualizadas dentro do cotidiano desses jovens 

camponeses.  

    

1.2 - A Pedagogia da Alternância: Contexto Histórico. 

 

As primeiras experiências da Pedagogia da Alternância tiveram início na 

França na década de 1930, com o “Maison Familiale Rurale” (MFR), ou Casa 

Familiar Rural (CFR), que também teve forte influência na Itália, onde 

chamaram a atenção de alguns religiosos brasileiros, que perceberam que esta 

experiência seria muito interessante para os filhos dos campesinos daqui. E a 

partir da experiência das EFAs na Itália, chega ao Brasil na década de 60 por 

influências políticas e religiosas, primeiramente no Estado do Espírito Santo 

(OLIVEIRA, 2009, apud PINTO, 2014). 
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  Com a presença das EFAs e da CFRs no Brasil a partir do Estado do 

Espírito Santo “por iniciativa também de grupos de agricultores familiares, que 

propunham a adoção de uma formação profissional aliada à formação humana 

e integral para seus filhos, visando o desenvolvimento das pessoas e da 

comunidade” (UNEFAB, 2019). E havendo a obtenção de experiências exitosas, 

surgiu o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), 

contando com a parceria da sociedade Italiana e da Igreja católica com a ajuda 

de recursos financeiro (RIBEIRO, 2013).  

  As EFAs possuem características próprias que diferenciam das demais 

escolas do/no campo: 

 

1º) uma metodologia pautada no princípio da alternância que 
integra o meio socioprofissional (família/comunidade) e o 
centro escolar; 2º) uma associação responsável nos diversos 
aspectos: econômicos, jurídicos, de gestão etc.; 3º) a educação e 
a formação integral da pessoa e finalmente, 4º) o 
desenvolvimento do meio local através da formação de seus 

próprios atores. (CALVO, 1999, p. 17, apud ANDRADE; 
ANDRADE 2012, p.62). 

 

Em relação à história da Pedagogia Alternância, é importante ressaltar 

que o seu surgimento e suas bases constitutivas estão vinculadas à construção 

de uma proposta de educação inovadora, realizada pelos Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFFAs). “As CEFFAs se constroem a partir de 

quatro pilares fundamentais, a formação integral dos jovens, desenvolvimento 

do meio, associação local e a alternância” (BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2013).  

A Pedagogia da Alternância destaca-se pela visão integral da educação 

defendida por Paulo Freire, [...] “o ser humano chega a ser sujeito pela reflexão 

sobre seu ambiente concreto, mais se torna progressiva e gradualmente 

consciente, comprometido a intervir na realidade para mudá-la” (UNEFAB, 

2019).  De acordo com Gadotti (2009, p. 23), “a educação se dá em tempo 

integral, na escola, na família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, 

de noite, no cotidiano de todas as nossas experiências e vivências”. A mesma 

tem a característica de educar o aluno e proporcionar ao jovem agricultor uma 
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educação pautada na realidade em que está inserido, isto é, ligadas às suas 

histórias de vida e de trabalho, como por exemplo a agricultura familiar4. 

As EFAs estão organizadas pela União Nacional das Escolas Família 

Agrícola do Brasil (UNEFAB), fundada em março de 1982, e por Associações 

Estaduais e/ou Regionais: a Associação Regional das Casas Familiares Rurais 

do Sul do Brasil (ARCAFAR SUL) e a Associação Regional das Casas Familiares 

Rurais do Nordeste e Norte (ARCAFAR Nordeste e Norte). Segundo Pinto 

(2014), desde as primeiras EFAs que surgiram no Brasil, a fonte de 

financiamento eram recursos de ONGs de outros países (Itália, França, Bélgica, 

Alemanha, entre outros), muitas dessas ONGs são ainda apoiadores financeiros 

destas EFAs aqui no Brasil. Estes recursos somados a outros, como por exemplo 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que atualmente as EFAs 

no Brasil estabeleceram com o convênio do FUNDEB que ajudam na 

manutenção das instituições.  

Na Conferência Nacional da Pedagogia da Alternância no Brasil 

(CONPAB), evento que aconteceu em setembro de 2019 em Salvador no Estado 

da Bahia, se relata um pouco sobre a questão financeira das EFAs no Estado da 

Bahia nos últimos anos:   

 

Vale destacar a parceria com o Governo do Estado através de 
Convênio de Cessão de Sala que muito contribuiu para a 
manutenção das EFAs até que fosse aprovada a Lei Estadual nº 
11.352 de 23/11/2008 que institui o Programa Estadual de 
Apoio Técnico–Financeiro às Escolas Famílias Agrícolas – EFAs 
e Escolas Familiares Rurais – EFRs do Estado da Bahia, através 
de entidades sem fins lucrativos e dá outras providências. Uma 
iniciativa da Frente Parlamentar e sancionada pelo Governador 
Jaques Wagner (PT/BA). (AECOFABA, 2019, p.12).  
  

                                                           
4 Agricultura familiar corresponde à distinta forma de organização da produção, isto é, a princípios de 

gestão das relações de produção e trabalho sustentadas em relações entre membros da família, em 

conformidade com a dinâmica da composição social e do ciclo de vida de unidades conjugais ou de 

unidades de produção familiar (CALDART, 2012, p. 34). 
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            Com o Parecer do CNE, nº 1/2006, a Pedagogia da Alternância foi 

reconhecida e fortalecida por lei, com este parecer ficou estabelecido os dias 

letivos, no meio escolar e no meio socioprofissional, específicos da Pedagogia 

da Alternância no Brasil (FOERSTE et al., 2019) 

  Atualmente, as escolas que funcionam com a modalidade da Pedagogia 

da Alternância no Brasil são regulamentadas pela LDB, 

 

Funcionam em 21 estados da Federação, totalizando 239 
unidades e envolvendo 800 municípios. A perspectiva de 
extensão gradativa em todo o território nacional é de 10% ao 
ano sobre o total de recursos alocados. A lei de diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, no artigo 23, 
cita a alternância como uma das formas de organização escolar. 
(FOERSTE et al., 2019, p. 23).   

 

Na figura 1, apresentamos um mapa disponibilizado pela UNEFAB 

(2019), no qual pode ser observado que há dez anos eram 269 CEFFAs presentes 

em 20 estados brasileiros. Comparando com os dados atuais mencionados na 

obra acima citada, percebe–se que houve uma redução do número de CEFFAs 

presente no Brasil, mesmo com um estado a mais entrando nas estatísticas.  
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Figura 1- Mapa dos CEFFAS do Brasil: Escolas Famílias Agrícolas e Casas Familiares Rurais 

 

Fonte: (UNEFAB, 2019). 

 

Contudo, esses resultados demonstram, após constantes transformações, 

que as CEFFAs vêm enfrentado ao longo dos anos, principalmente pela falta de 

verba para mante–las funcionando. As escolas do campo que funcionam em 

regime da alternância no Brasil, dentre outras, ainda precisam de mais apoio 

nas políticas públicas que foram conquistadas pelos movimentos sociais da 

educação do campo, que   assegurem a oferta e o atendimento aos estudantes 

das comunidades rurais de todo o país. As expectativas não parecem ser das 

melhores diante o retrocesso da educação brasileira com o atual governo, 

mesmo assim, muitas EFAs estão se organizando para que suas conquistas e 

histórias construídas na sociedade brasileira da educação do\no campo não 

fiquem para trás.         

            Algumas escolas que funcionam com a Pedagogia da Alternância no 

Brasil, como é o caso das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e das Casas 

Familiares Rurais (CFRs), oferecem o ensino fundamental dos anos finais e/ou 
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ensino médio. No entanto, muitas EFAs estão preferindo disponibilizar só o 

ensino médio, por serem turmas que podem cursar o técnico profissional, com 

cursos voltados para a realidade campesina, como de: Agropecuária e 

Agroecologia. Assim, a Pedagogia da Alternância busca respeitar o homem do 

campo e a natureza, fazendo um elo entre a educação e o campo, de modo que 

os jovens possam atuar nas suas comunidades buscando melhores condições de 

vida para todos.      

Essa relação de vida social/escola é o fundamento para que a Pedagogia 

da Alternância se classifique em três tipos sob a ideia de formação do 

indivíduo.    

 

Falsa Alternância: consiste em deixar espaços em branco 
durante os períodos de formação, sem estabelecer nenhuma 
relação entre a formação acadêmica e as atividades práticas. 
Alternância aproximada: é um modelo mais elaborado em que 
existe uma organização didática que une os tempos e espaços 
de formação (escola e atividade), dando – lhes uma coerência. A 
crítica é que somente se proporcionam modelos de observação e 
análise da realidade na qual se vai trabalhar, sem oferecer os 
meios para atuar sobre ela nem aprofundar as características 
que a envolvem. 
A Alternância real: é aquela que pretende uma formação 
teórica e prática, global, integrada, que permite ao aprendiz ou 
aluno construir seu próprio projeto pedagógico, colocá-lo em 
prática e efetua uma análise reflexiva sobre si mesmo. 
(MALGLAIVE, 1979 apud BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2013, p. 
43).  

 

De acordo com Begnami e Burghgrave (2013), os CEFFAs devem se 

aproximar do modelo da Alternância real. Pois, elas possuem metodologias 

próprias, têm suas especificidades, seus instrumentos, atividades e materiais 

didáticos que envolvem os tempos: – Tempo Escola (TE) e o Tempo (TC) 

Comunidade. Geralmente, no TE o estudante permanece em internato de duas 

semanas a dois meses na escola, a depender do curso de formação.   

A metodologia da Pedagogia da Alternância utiliza vários instrumentos 

que favorecem a interação da realidade dos jovens do campo com espaços do 
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seu cotidiano, estes instrumentos possuem nomenclaturas diferentes de acordo 

com a realidade da escola, porém a maioria segue estes:   

 

1. Plano de Estudo – é um dos instrumentos que liga o saber ao 
fazer, o objetivo do plano de estudo leva o aluno a descobrir 
práticas e experiências utilizadas pelos seus familiares das 
diversas gerações, bem como de órgãos e comunidades.   

2. Folha de Observação – é um questionário simples, sobre a 
realidade dos mesmos e é utilizado para completar o Plano 
de estudo. 

3. Viagens de Estudo - é através dela que os jovens passam a 
conhecer outras realidades observando na prática a teoria 
aplicada em sala de aula. 

4. Serão – é um complemento das matérias dadas, acontece à 
noite e, geralmente, é dado por um convidado em função de 
sua ligação com o tema do Plano de estudo. 

5. Estágios – é o um importante instrumento que ajuda a 
ligação entre os diferentes saberes e é parte integrante do 
plano de formação dentro da área específica do curso de 
Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio. 

6. Visitas as famílias - Atividades desenvolvidas pelos 
monitores no ambiente familiar do alternante, orientar – os 
nas atividades propostas e promover um diálogo sobre as 
questões técnicas – pedagógicas da EFA. 

7. Caderno da realidade – ajuda a tirar a “fotografia” desta 
realidade. É o “Caderno da Vida do Aluno”. É o documento 
em que ele registra todas suas reflexões, os estudos e 
aprofundamentos feitos na EFA.  
(Revista AECOFABA, 2019, p.7).  
 

8. PPJ – Projeto Profissional do Jovem – também chamado de 
“projeto de inserção profissional”, “projeto de vida”, 
“projeto pessoal”.  
(SANTOS; PINHEIRO 2005, p.41, apud BEGNAMI;  
BURGHGRAVE, 2013, p. 235).   

 
    

1.3 - A Pedagogia da Alternância no interior do estado da Bahia.  

 

As primeiras EFAs ou CEFFAs no Estado da Bahia nasceram sob grande 

influência da Igreja Católica, seguindo assim a mesma linhagem da Itália. 

Depois do Espírito Santo, a Bahia foi um dos primeiros estados do Brasil a 

propor com as EFAs o projeto para a educação camponesa, com a Escola 
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Comunidade Rural (ECR), situada na cidade de Brotas de Macaúbas e criada 

em 1975 (BURGHGRAVE, 2011).    

Segundo Burghgrave (2011), essa escola foi iniciada pela Fundação para 

o Desenvolvimento Integrado do São Francisco (FUDIFRAN)5, que percorreu 26 

municípios da Região do São Francisco e escolheu o que oferecesse algumas 

características básicas para a implantação de uma EFA. 

 De acordo com Pinto (2014), um padre italiano, conhecido como Aldo 

Lucchetta, foi um idealizador da criação de várias EFAs no estado.  Nesse 

tempo, ele realizava trabalhos de base com as CEBs de Riacho de Santana e a 

formação de monitores para construção da Escola Família Agrícola de Riacho 

de Santana, o que veio a acontecer anos 80 do século passado. Conhecendo a 

proposta da Pedagogia da Alternância, ele resolveu, juntamente com outras 

entidades, trazer a ideia também para Bahia.   

Houve expansão das EFAs para outros municípios do estado como: 

Boquira, Botuporã, Tanque Novo, Paramirim, Licínio de Almeida, Caculé. E, a 

partir daí, viu–se a necessidade de criar as instituições regionais para 

acompanhar o trabalho das EFAs, então, nasceu a Associação das Escolas das 

Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia (AECOFABA), no ano de 1972, e se 

firmou no município de Riacho de Santana na região oeste do estado 

(BURGHGRAVE (2011). 

De acordo com Pinto (2014), além da regional situada em Riacho de 

Santana, a AECOFABA atende as EFAs de 17 municípios do estado entre o 

Ensino fundamental anos finais a Educação Profissional Técnica Integrada ao 

ensino médio. Foi criada no ano de 1997 a Rede REIFASA - Rede das Escolas 

Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido, que conta com 12 EFAs filiadas.  

 

                                                           
5 Entidade jurídica “sob liderança do bispo e, mais precisamente, de jovens padres de diversas 

regiões do Brasil e do exterior, vem buscando articular e reunir lideranças locais” e deveria ser o suporte 

legal para todas as atividades de desenvolvimento a serem realizadas na área da Diocese de Barra” 

(CEAS, n°26, pp.4-5), conforme citado por Burghgrave (2011, p. 28).  
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As primeiras escolas6 começaram a trabalhar com poucos alunos, 

ofertando primeiramente só o Ensino Fundamental II. Os estudantes, em sua 

maioria, eram filhos de agricultores da região, também vindos de outras 

localidades circunvizinhas. Com os alunos concluindo o fundamental, pensou-

se em se ofertar também o ensino médio, com cursos voltados para a realidade 

do campo (PINTO, 2014).  

Aproximadamente no ano de 2000, existiam 30 EFAs que ofertavam o 

Ensino Fundamental, com isso houve a iniciativa de criar escolas de Ensino 

Médio Técnico, além de algumas de Ensino Fundamental passarem a ofertar os 

dois níveis ou permanecem apenas com o nível Médio. Houve uma diminuição 

dos alunos do fundamental de forma significante com o passar dos anos, e isso 

dificultou as atividades aplicadas pela alternância, levando algumas escolas a 

preferirem apenas o Ensino Médio Técnico Profissional (PINTO, 2014). 

No ensino superior, os cursos voltados para a formação de professores 

tiveram o total apoio com a chegada do Programa Nacional de Educação do 

Campo (PRONACAMPO) e do Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), facilitando o acesso de 

cursos nas universidades do estado voltados à realidade camponesa, com a 

proposta da modalidade da Pedagogia da Alternância como pilar, os cursos que 

atendem da graduação até a pós – stricto sensu.  

Em nosso estado, duas universidades iniciaram esse projeto. A pioneira 

foi a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e, depois, a Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB). Também foram surgindo aos poucos cursos em 

outras instituições que atendem a formação inicial e continuada dos professores 

em exercício na Educação Básica do Campo e quilombola, como são os casos 

dos cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR) e os da Universidade Aberta do Brasil (UAB), (PINTO, 2014).    

                                                           
6 Por uma Escola do 2°Grau que pudesse atender os alunos que concluíam o 1°Grau e não 

tinham como dar continuidade aos estudos e, atender também uma demanda da época que era a formação 

de monitores para atuarem nas EFAs de 1°Grau, que se encontravam em grande expansão naquele 

momento. Diante daquela realidade as Associações viram a necessidade premente de criar uma EFA de 

2°Grau na Bahia. (ETFAB, 2011 apud PINTO, 2014, p. 123). 

 



42 
 

 

 

Sendo que a modalidade de cursos oferecidos pela UAB não faz parte das lutas 

dos movimentos sociais para a educação camponesa, pois está modalidade de 

ensino não condiz com a realidade dos povos do campo e tem outros conceitos 

de Educação.    

  Até 2008, 34 EFAs atendiam pelo contexto da pedagogia na Bahia.  

 

O estado da Bahia possui trinta quatro EFAs, sendo dessas, três 

Casas Familiares rurais (CFR), que têm uma metodologia 
diferenciada e, mesmo adotando a Pedagogia da Alternância, 
desenvolvem a alternância aproximada e não integrativa. Desse 
quantitativo no estado da Bahia, quatro têm relação direta de 

parceria com os municípios: Itaetê – BA, Boa vista do Tupim –
BA, Andaraí – BA, e Ribeira do Pombal – BA, e trinta estão 

conveniadas com a Secretaria Estadual de Educação (SEC/BA), 
atendendo a um público de aproximadamente quatro mil 
estudantes do/no campo segundo dados do censo escolar de 

2017 (FOERSTE et al., 2019, p. 299).     
 

Existe mais uma escola na Bahia, situada na região do sudoeste do 

estado, no município de Jaguaquara, que não consta na pesquisa do autor acima 

citado, por não ser considerada uma EFA e nem uma CFR. De acordo com 

Pereira e Dias (2018), a Escola Estadual Rural Taylor Egídio (ERTE) foi fundada 

pela Convenção Batista Baiana (CBBa), pela Fundação José de Carvalho (HJC) e 

pela Associação de Ex-Alunos e Amigos do Taylor Egídio (EXALTE), com a 

ideia de promover um projeto social para atender alunos do campo.  A escola 

presta serviços à população com base na Pedagogia da Alternância há 19 anos e 

mesmo assim, ainda é pouco conhecida no estado. 

 

Em março de 2001, a ERTE pronta abriu suas portas e recebeu 
no internato o primeiro grupo de trezentas crianças oriundas do 
campo, para darem vida ao mais novo desafio educacional, a 
mais nova proposta de educação do campo, na cidade de 
Jaguaquara e regiões circunvizinhas. (PEREIRA; DIAS, 2018, p. 
14) 

 
Contando com mais essa escola, somam 35 escolas que na Bahia 

trabalham com o projeto da Pedagogia da Alternância, a esse total há que 
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considerar uma menos, a de Sergipe que faz parte da rede REIFASA, mas que 

não está localizada dentro do estado da Bahia, ficando assim 34 escolas baianas.  

Durante esses 50 anos da Pedagogia da Alternância presente no Brasil, 

muitas lutas foram barradas, mas outras foram conquistas dos povos do campo 

que lutaram para que seus filhos tivessem escolas que respeitassem as suas 

especificidades, sendo que, ao logo desse tempo, muitas EFAs fecharam por 

falta de recursos financeiros e outras novas foram surgindo. Devemos destacar 

que com os recursos do FUNDEB, com o Programa de Desenvolvimento da 

Educação Básica (PDDE), houve o apoio financeiro há várias escolas. Muitas 

ainda contam com parcerias de ONGs brasileiras e estrangeiras e o apoio das 

prefeituras. Algumas possuem associações que garantem parte dos recursos e 

praticamente todas recebem ajuda da comunidade local com doações, de acordo 

com cada realidade escolar. Pinto (2014) afirma que 12 EFAs fecharam suas 

portas nos últimos anos.  

 O Quadro 1 registra as EFAs e outras Instituições Educativas da Bahia 

que atualmente empregam o regime da Pedagogia da Alternância. Os dados 

aqui relacionados, em sua maioria, são fundamentados na pesquisa de Foerste 

(2019, p. 300 - 302) e Pinto (2014, p. 125 - 129), que apresentam dados 

atualizados que se complementam.  
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Quadro 1- Relação das Escolas Famílias Agrícolas e outras instituições que empregam o regime da Pedagogia da Alternância no Estado da Bahia. 

Fundação EFA Município Território Modalidade Ass. Regional 
1974  EFA Regional Macaúbas Velho Chico Médio profissional  

1080 EFA Riacho de 
Santana Racho  

Riacho de Santana Velho Chico Médio profissional AECOFABA 

1982 EFA da região de 
Alagoinhas 

Inhambupe Litoral Norte e Agreste 
Baiano 

Médio profissional  REIFASA 

1982 EFA de Boquira Boquira Bacia do Paramirim Fundamental II e Médio 
profissional   

AECOFABA 

1982 EFA de Botuporã Botuporã Bacia do Paramirim Fundamental II e Médio 
profissional   

AECOFABA 

1082 EFA de Macaúbas Macaúbas Bacia do Paramirim Médio profissional   AECOFABA 

1982 EFA de Tanque 
Novo 

Tanque Novo Bacia do Paramirim Fundamental II AECOFABA 

1983 EFA de Licínio de 
Almeida 

Licínio de 
Almeida 

Vitória da Conquista Fundamental II AECOFABA 

1984 ETFAB de Riacho 
de Santana  

Riacho de Santana Velho Chico Médio profissional   AECOFABA 

1985 EFA de Caculé Caculé Sertão Produtivo Médio profissional   AECOFABA 

1985 EFA de Paramirim Paramirim Bacia do Paramirim Fundamental II e Médio 
profissional   

AECOFABA 

1990 EFA Mãe Jovina  Ruy Barbosa Piemonte do Paraguaçu Médio profissional   AECOFABA 

1990 EFA de Sobradinho Sobradinho Sertão do São Francisco  Fundamental II e Médio 
profissional   

REIFASA 

1993 EFA Pe. Artur Birk Santana Bacia do Rio Corrente Médio profissional   AECOFABA 

1994 EFA de Correntina Correntina Bacia do Rio Corrente Médio profissional   REIFASA 

1994 EFA Jaboticaba Quixabeira Bacia do Jacuípe Fundamental II e Médio 
profissional   

AECOFABA 

1995 EFA de Boa Vista 
do Tupim 

Boa Vista do 
Tupim 

Piemonte do Paraguaçu Fundamental II Associação e 
Município 
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1995 EFA de Ribeira do 
Pombal  

Cícero Dantas/ 
Ribeira do Pombal 

Semiárido nordeste II Fundamental II REIFASA 

1996 EFA José Nunes da 
Mata  

Angical Bacia do Rio Grande Médio profissional   AECOFABA 

1996 EFA Avani de Lima 
Cunha  

Valente Sisal Fundamental II REIFASA 

1997 EFA do Sertão Monte Santo Sisal Fundamental II e Médio 
profissional   

REIFASA 

2000 EFA de Andaraí Andaraí Chapada Diamantina Fundamental II Associação e 
Município 

2001 EFA de Anagé Anagé Vitória da Conquista Fundamental II AECOFABA 

2001 EFA de Itaetê Itaetê Chapada Diamantina Fundamental II Associação e 
Município 

2001 ERTE – Escola 
Estadual Rural 
Taylor Egídio 

Jaguaquara Vale do Jiquiriça Fundamental I, II e 
Médio 

Estadual 
(Extinguindo o 
Fun. I) 

2002 CRF Presidente 
Tancredo Neves  

Presidente 
Tancredo Neves 

Baixo Sul Médio profissional   Fundação 
Odebrecht e 
Parceiros 

2004 EFA de Antonio 
Gonçalves 

Antonio 
Gonçalves 

Piemonte Norte do 
Itapicuru 

Fundamental II Reifasa 

2005 CFR Agroflorestal 
do Baixo sul da 
Bahia 

Nilo Peçanha Baixo Sul Médio profissional   Fundação 
Odebrecht e 
Parceiros 

2005/2006 EFA Padre Luis 
Linter  

Tabocas do Brejo 
Velho e 
Brejolândia 

Bacia do Rio Corrente Fundamental II AECOFABA 

2006 EFA do Território 
da Chapada 

Seabra Chapada Diamantina Fundamental II e Médio 
profissional   

AECOFABA 

2007 EFA do Litoral 
Norte 

Rio Real Litoral Norte e Agreste 
Baiano 

Médio profissional   REIFASA 
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2007 CFR de Igrapiúna Igrapiúna Baixo Sul Médio profissional   Odebrecht e 
Parceiros 

2008 EFA dos 
Municípios 

Integrados da 
Região de Irará 

Irará Portal do Sertão Médio profissional   REIFASA 

2008 EFA Divina Pastora Mundo Novo Piemonte do Paraguaçu Médio profissional   REIFASA 
Fontes: Foerste et al (2019, p. 300 – 302) e Pinto (2014, p. 125 – 129). 
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1.3.1 Agricultura familiar e a Pedagogia da Alternância: desafios e 

perspectivas nos municípios de Jaguaquara, Presidente Tancredo Neves e 

Ruy Barbosa, no estado da Bahia. 

 

          A agricultura brasileira sofreu grandes transformações após a Segunda 

Guerra Mundial, como exemplo, as provocadas pela “Revolução verde”, um 

processo de modernização e implantação de novas técnicas de produção e 

recursos agroquímicos que favoreciam a agricultura, com a ideia de “matar” a 

fome dos civis pós-guerra, com isso, o sistema capitalista criou a ilusão de uma 

crise de abastecimento para poder aproveitar as sobras de produtos químicos 

utilizados na guerra, na produção de alimentos. Começaram assim a ser 

utilizados com o “agronegócio”, os agroquímicos (agrotóxicos), cujo efeito ao 

longo dos anos vem degradando o meio ambiente e a saúde humana. 

(GÖRGEN, 2004 apud TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR; ESCOBAR, 2010, p. 46). 

Houve o aumento da modernização do campo, favorecendo assim as 

grandes empresas que começassem a exportar seus produtos em massa, 

exigindo dos funcionários mais especializações e criando um vínculo ainda 

maior com o uso dos “agrotóxicos”, pois era preciso produzir mais para o Brasil 

garantir seu espaço no mercado mundial de alimentos. (TAFFAREL; SANTOS 

JÚNIOR; ESCOBAR, 2010).    

           Vários problemas surgiram, algumas doenças aparecerem na vida dos 

camponeses e houve também surgimentos de doenças nas lavouras, fazendo 

com que aumentasse ainda mais a utilização dos produtos químicos para conter 

os possíveis problemas nas plantações (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR; 

ESCOBAR, 2010.).   

A partir desse momento, sem opção, a modernização química, mecânica 

e biológica fez com que os campesinos trabalhassem para o agronegócio, assim 

muitos eram explorados nas suas funções de trabalho.  

De acordo com Souza (2011), os problemas causados pela modernização 

do campo, trouxe o aumento da dependência química e tecnológica no campo, 
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com isso houve o aumento da degradação ambiental, o aumento da extrema 

pobreza no campo, levando a dependência financeira e contribuindo com o 

êxodo rural brasileiro. Com isso, surgiram várias discussões a respeito da 

retomada da valorização da produção agrícola familiar tradicional, tendo 

enfoque na produção sustentável no campo. 

 
Surge, assim, o direcionamento para o processo produtivo 
baseado no enfoque agroecológico e pluriativo capaz de opor-se 
aos anseios dos defensores do processo contínuo de 
modernização do campo brasileiro. (SOUZA, 2011, p. 235).    

 

Desponta, então, a agroecologia7, para reparar os erros aplicados pela 

agricultura convencional8 e, com ela, é possível pensar em soluções para se 

cultivar alimentos, sem prejudicar a si próprio e aos outros seres, garantindo a 

vida de todos os ecossistemas de forma mais equilibrada. 

 

A prática agroecológica, como tendência de produção, aponta 
para a necessidade da construção e disseminação de novos 
conhecimentos para a formação dos sujeitos do campo que 
compreendam as exigências dela derivadas, entre as quais, uma 
nova relação entre o homem e a natureza, na busca da 
sustentabilidade socioambiental e econômica dos 
estabelecimentos rurais, (PAVINI; JUNIOR; RIBEIRO, 2018, p. 
03).  
 

            Segundo Padula et al. (2013 apud SOUSA, 2017, p. 635), houve vários 

eventos que marcaram o surgimento de pensamentos sobre o conceito 

agroecológico no Brasil, entre os anos de 1999 e 2002. Em 2002, surgiu a 

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), uma rede que envolve também 

organizações não governamentais, movimentos sociais e comunidades locais do 

                                                           
7 “Torna-se fundamental conhecer a proposta agroecológica, entendendo a Agroecologia não 

apenas como um método de produção, mas como uma forma de vida e manutenção da biodiversidade, 

tendo sempre como princípio o respeito à natureza e ao ser humano. ” (PAVINI; JUNIOR; RIBEIRO, 

2018, p. 03). 

8 Agricultura convencional pode ser definida “como um sistema agrícola industrializado 

caracterizado pela mecanização, monocultura e uso de insumos químicos como fertilizantes e pesticidas, 

com ênfase na máxima produtividade e lucratividade. Este sistema tornou-se ‘convencional’ somente nos 

últimos 60 anos, desde a II Guerra mundial” (ARCHER, 2003, p. 1 apud STOTZ, 2012, p. 115). 
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campo de todo o Brasil. As experiências educacionais inovadoras são a base 

para o avanço da construção coletiva do paradigma da educação do campo, 

segundo Caldart (2012, p. 257, apud SOUSA, 2017, p. 636) 

No sentido de envolver práticas mais ecológicas na educação dos jovens 

do campo, a Pedagogia da Alternância no Brasil, surgiu com o apoio de 

religiosos, movimentos sociais e dos próprios camponeses, insatisfeitos com os 

serviços educacionais oferecidos à esses jovens, no contexto capitalista da 

época, que visava o lucro a qualquer custo, sem se preocupar com as questões 

sociais que envolviam os povos do campo e a preservação da natureza. Ao 

penetrar com as práticas pedagógicas e educativas da Pedagogia da alternância, 

(COSTA; FREITAS; MARINHO, 2019, p. 14), afirma que,  

 
contribui, sem dúvidas, [...] na educação profissional 
contextualizada, associada e agroecológica, que, em sua 
essência está baseada no manejo ecológico dos recursos 
naturais, mas que também busca incorporar aspectos sociais, 
ambientais, coletivos e participativos.      
 

Mesmo sabendo que as práticas ecológicas é o melhor meio para obter 

uma boa qualidade vida para os seres vivos e o meio ambiente, há uma 

persistência muito grande por parte dos agricultores em relação ao uso dos 

agrotóxicos, pois o “lucro” é definido pelo volume da produção e pela falsa 

qualidade aparente dos alimentos produzidos. Para alguns, os agrotóxicos são 

um “mal necessário”, sabem dos perigos e, mesmo assim, preferem utilizá–los, 

pois tem aquela velha visão de que o natural ou o orgânico demora muito para 

produzir e com isto a renda da família fica comprometida (SANTOS, 2017).      

Observa-se que muitos desses agricultores não fazem parte de nenhuma 

associação de agricultores familiares, daí a importância das associações no meio 

rural, pois nelas os agricultores participam de reuniões, de palestras e de outras 

atividades que permitem perceber quanto é desastroso trabalhar com os 

agrotóxicos ao tempo que ajuda a encontrar soluções de novas práticas mais 

sustentáveis para a produção de alimentos.  

Apesar das dificuldades enfrentadas pela a agricultura familiar, ela é 

reconhecida como à principal atividade dos agricultores brasileiros, 
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principalmente na região nordeste, que corresponde a 46,6 % dos 67% pessoal 

ocupado em agropecuária no país. No estado da Bahia, as regiões onde se 

encontram as escolas alvo da nossa pesquisa, apresentava cerca de 2,1 milhões 

de pessoas trabalhando na agropecuária do estado, no ano de 2017, segundo o 

censo agropecuário (IBGE, 2017), ocupando 2° lugar no Ranking do estado de 

lavouras permanentes por área colhida.  

O extenso território baiano (567.295 Km²) está dividido em 27 territórios 

de identidade. O Governo da Bahia reconheceu estas unidades territoriais por 

entender que o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões 

depende de identificar prioridades temáticas a partir da realidade 

local. Segue abaixo, na Figura 2, o mapa dos territórios baianos. 
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Figura 2- Mapa dos Territórios de Identidade do Estado da Bahia 

 
 
 

Fonte:  Disponível em 
http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17. Acesso em 23 

de setembro de 2020. 

 

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia - SEI - (BAHIA, 2018), os estabelecimentos de agricultura não familiar 

tiveram uma queda no seu valor estimado em 2016 (R$ 9 bilhões) em 

comparação com o ano de 2015 (R$ 12 bilhões). Já a agricultura familiar 
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registrou seu maior valor adicionado ao longo da série (2010-2016), R$ 7 bilhões. 

Em relação ao Brasil:  

 

o estado da Bahia participou com 12,2% do valor da produção 
de frutas, avaliado em R$ 4,1 bilhões, sendo que banana 
(34,8%), mamão (16,2%) e maracujá (9,3%) são culturas 
pertencentes à lavoura permanente e com alta 
representatividade na agricultura familiar. Outra cultura que 
explica a expansão da agricultura familiar no estado é a de 
laranjas. A Bahia assumiu a segunda posição entre os maiores 
produtores da fruta no país, passando à frente de Minas Gerais, 
o terceiro colocado. (BAHIA, 2018, p. 2). 

 

           Os dados de 2016, comparados com os de 2015, mostraram que os cinco 

territórios com maior participação da agricultura familiar continuaram a ser os 

mesmos, sendo o território de Itaparica o de maior representação no estado 

(86%, em 2016); seguido do território metropolitano da capital (69,9%); a 

Chapada Diamantina (69,7%); e Bacia do Paramirim e Piemonte da Diamantina, 

respectivamente, 66% e 63%, (BAHIA, 2018). Os territórios dos quais os 

municípios da pesquisa fazem parte tiveram destaque na produção de 

fruticultura, conforme o Censo Agropecuário de 2017 (Quadro 2).
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Quadro 2- Ranking dos Territórios Baixo Sul, Vale Jiquiriçá e Piemonte do Paraguaçu em relação à produção agropecuária, de acordo com o censo de 2017. 

Ranking 

Estado da 

Bahia 

Território Baixo Sul Território Vale Jiquiriça 
Território Piemonte do 

Paraguaçu 

1° Presidente Tancredo Neves (pimenta do reino), Wenceslau 

Guimarães (graviola), Taperoá (guaraná)  

Jaguaquara (abacate) Itaberaba (abacaxi) 

2° Presidente Tancredo Neves (graviola), Valença (guaraná), 

Ibirapitanga (cacau) 

Mutuípe (abacate)  

3° Presidente Tancredo Neves (cacau e guaraná), Gandu graviola) Jiquiriça (abacate)  

4° Presidente Tancredo Neves (abacaxi e banana), Camamu  

(guaraná), Nilo Peçanha (graviola)  

Itiruçu (abacate)  

5° Valença (banana), Ituberá (guaraná)    

6° Presidente Tancredo Neves (abacate), Nilo Peçanha (guaraná) Jaguaquara (graviola), Mutuípe (cacau),  

7° Wenceslau Guimarães (guaraná), Teolândia (abacate), Gandu 

(cacau) 

  

8° Presidente Tancredo Neves (mandioca – aipim, macaxeira), 

Wenceslau Guimarães (banana), Teolândia (guaraná) 

  

9° Teolândia (graviola e banana),  Jaguaquara (maracujá), Mutuípe guaraná), São 

Miguel das Matas (mandioca – aipim, 

macaxeira)  

 

10° Valença (cacau), Igrapiúna (guaraná)  Iaçu (abacaxi) 

Fonte: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/agricultura.html?localidade=29&tema=76253>Acesso em 16/02/2021

https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/agricultura.html?localidade=29&tema=76253%3eAcesso
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Para conhecer melhor cada município e obter informações acerca de suas 

características históricas, econômicas e físicas, assim bem como, conheceremos 

um pouco de cada uma das escolas., utilizamos dados da Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PTDSS) dos 03 territórios dos 

municípios dos quais fazem parte as escolas pesquisadas que trabalham com a 

modalidade educacional da Pedagogia da Alternância.  
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CAPÍTULO 2 
O ENSINO DE BOTÂNICA NO CONTEXTO DA 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 
 

  Neste capítulo, procuraremos entender como funciona o ensino 

botânica no ensino médio, na modalidade da Pedagogia da Alternância, quais 

as competências e habilidades requeridas, bem como, quais os desafios desse 

ensino na atualidade, lidando com o estudo dos vegetais neste meio. 

Procuramos entender sobre o estudo dos conteúdos de botânica neste ambiente 

de ensino e quais as suas possíveis contribuições para meio local e como este 

influencia na agricultura familiar destes jovens e das suas comunidades. 

 

2.1 - O ensino de botânica no contexto do ensino médio sobre o olhar 

da Pedagogia da Alternância 

   

O ensino de botânica traz consigo uma linguagem, termos e conceitos 

muitas vezes complexos, sem contar os nomes científicos, que pela sua 

particularidade, na maioria das vezes, desestimulam o educando e até o 

professor a ter uma boa relação com os conteúdos.  Para ministrar as aulas de 

maneira mais agradável a todos, o professor dispõe e pode utilizar várias 

metodologias a seu favor. No entanto, verifica-se que isso não é o que 

comumente acontece (KRASILCHIK, 1987, 2012; 2016; BITTENCOURT, 2012; 

SANTOS, 2016). Não se deve levar em consideração “apenas descrições 

morfológicas e fisiológicas dos grupos biológicos, porque isso pode conduzir a 

certo repúdio de todo esse conhecimento, desvalorizando as reais curiosidades 

acerca dos seres vivos e do ambiente” (BRASIL, 1998, apud LEMOS, 2016, p.44).  

Segundo Krasilchik (2016), o ensino de biologia no ensino médio é feito 

de forma expositiva, sem contato com o objeto de estudo, o que poderia 

favorecer o aprendizado, observando–se suas características. Com isso, o ensino 

permanece de forma conteudista, teórico e maçante onde os conteúdos de 

biologia são aplicados de forma fragmentada e, muitas vezes, com o foco nos 
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exames e vestibulares. Para Carvalho, Cachapu e Gil–Pérez (2012), “aprender 

ciências no ensino médio pode ser um processo bem problemático se a ênfase 

do currículo for academicamente orientada, ou seja, quando há uma disfunção 

entre o perfil do aluno e o perfil do currículo”. Dito de outra forma, se o objeto 

de estudo não condizer com a realidade local do educando, fica muito mais 

difícil a sua aprendizagem e interesse nas aulas.  

O ensino de biologia passou por grandes transformações na sociedade.   

Durante a ditadura militar (1964-1985), período em que a educação no Brasil 

teve um caráter tecnicista, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade, o ensino das ciências era elemento importante para a 

preparação de um corpo qualificado de trabalhadores, sem se preocupar com o 

contexto social dos indivíduos.  

Posterior à crise política e com a chegada dos movimentos sociais 

populares, que exigiam uma democratização na educação no país, 

principalmente na educação camponesa, foram sendo conquistadas aos poucos 

novas práticas de ensino para os jovens trabalhadores tanto do campo como 

também da cidade. Krasilchik (2016) relata que durante a ditadura militar, o 

corpo escolar também teve que passar por algumas transformações, pois, além 

de ensinar crianças e adolescentes, a escola recebeu um novo grupo, os jovens 

trabalhadores, que frequentavam as aulas durante a noite, assim, deu-se início à 

educação de jovens e adultos no país. 

No fim da década de 90 do século XX, o Ministério da Educação 

construiu os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e 

Médio (PCNEM), cujo objetivo dos PCNEM era disseminar as propostas 

curriculares e conduzir aos educadores ao encontro de novas estratégicas 

metodológicas para serem aplicadas em sala de aula (BRASIL, 2000). No ensino 

de biologia foram implementados temas conforme cada área do conhecimento 

como: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias.  

Nesse documento (BRASIL, 2000), o ensino médio é definido como etapa 

final da educação básica, assim como se estabelece que o perfil de saída do 
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aluno do Ensino Médio está diretamente relacionado às finalidades desse 

ensino, conforme determina o Art. 35 da Lei:  

 

Art. 35 
 “O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidade:  
I - A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos;  
II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 
como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico;  
III - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina. ” Bases legais PCNEM (BRASIL, 2000, p. 
18) 
 

As escolas brasileiras precisam se envolver com as comunidades em que 

estão inseridas, pois a visão do ensino de biologia prevê a inclusão dos 

estudantes nas discussões dos problemas sociais das suas vidas e das suas 

realidades locais. Contudo, os PCNEM também propõem outras ideias a fim de 

dividir o que se pretendia analisar diante da aprendizagem dos alunos em duas 

categorias: as competências e as habilidades.  Krasilchik (2016) define muito 

bem o conceito de competências e habilidades a serem apresentadas pelos 

alunos: 

 

Embora não haja um sentido consensual para as expressões, 
considera–se que competências são, de forma geral, ações e 
operações da inteligência, as quais usamos para estabelecer 
relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas. As 
habilidades são decorrentes das competências adquiridas e 
confluem para o saber fazer. Essas habilidades aperfeiçoam–se e 
articulam–se por meio das ações desenvolvidas, possibilitando 
nova reorganização das competências (KRASILCHIK, 2016, p. 
22). 
 

  Surgiu mais um conceito na educação, a “contextualização”. No 

entanto, esse termo não é recente. A contextualização do ensino e a 

interdisciplinaridade são alguns dos princípios que formam o eixo organizador 
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da doutrina curricular do ensino médio expressa na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996). Tais princípios,  

 
estabelecem como uma das finalidades do Ensino Médio: a 
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, 
com flexibilidade, às novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores (KATO; KAWASAKI, 2011, p.36). 
 

 Com a Lei das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica (DCNEB), de 2010 onde articulam os princípios, os critérios e os 

procedimentos que devem ser observados na organização e obtenção dos 

objetivos da Educação Básica, ressalta que as práticas educacionais precisam de 

um tratamento metodológico que se realize 

a interdisciplinaridade e a contextualização. 

Com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

tem como fundamento as Diretrizes (DCNEB), de 2010, a BNCC ressalta que as 

práticas educacionais precisam de um tratamento metodológico, que integrem  

a interdisciplinaridade e a contextualização. Dessa forma, as DCNEB 

determinam que, para ser interdisciplinar, o currículo deve realizar o 

entrecruzamento de saberes disciplinares e, para ser contextualizado, ele deve 

desenvolver projetos que se pautem na realidade dos alunos e, portanto, 

propulsionem uma aprendizagem de fato significativa. 

  Segundo Kato e Kawasaki (2011), a contextualização manifestou–se 

num período em que a educação formal utilizava os conteúdos nas aulas de 

forma segmentada e separada, afastando a vida do aluno dos seus contextos 

culturais científicos, da educação e da sociedade como um todo.  No entanto, se 

o ensino for bem articulado com o planejamento e com as metodologias 

pedagógicas, é possível produzir aprendizagens significativas que permitam 

que o aluno tenha uma relação entre o objeto de estudo e o seu cotidiano.  

  No que diz respeito ao ensino de botânica, Ursi et. al.; (2018), ao 

apresentar os objetivos do ensino da botânica e sua relação com os objetivos e 

os conteúdo mais abrangentes do ensino de biologia e de ciências na Educação 

Básica, enfatizam como objetivo essencial do ensino de botânica promover o 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc
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entendimento efetivo desses conceitos e processos, para além do enfoque 

meramente memorístico, baseando-o na construção de conhecimento pelos 

estudantes e integrando-o às demais áreas de conhecimento.  

  

Figura 3- Objetivos do ensino de botânica, destacando sua relação com os objetivos e 

conteúdos mais abrangentes do ensino de biologia e de ciências na Educação Básica. 

 

Fonte: Ursi et al. (2018, p. 11). 
 
 

Ainda os autores propõem, entre outros, a descontextualização como um 

dos principais desafios a serem superados no ensino de botânica (Figura 03), no 

que diz respeito à forma de abordagem e estratégias didáticas utilizadas, pois, 

em muitas circunstâncias empreende-se esse ensino de forma 

descontextualizada, sendo esse provavelmente um dos fatores que causam 

maior desinteresse e dificuldade de aprendizagem por parte dos estudantes. A 

falta de atividades práticas de diferentes naturezas e o uso limitado de 

tecnologias são também desafios para alcançar os objetivos esperados em um 

processo de ensino-aprendizagem realmente significativo e transformador.  

A contextualização no ensino de botânica é um dos desafios mais 

importantes quando aliada a estratégias didáticas mais dinâmicas fazendo o 

estudante o protagonista. Para Ursi et al., (2018 p. 15), o ensino de botânica 

ainda precisa avançar muito na vida das pessoas, pois muitos ainda possuem a 

famosa cegueira botânica, pois mesmo em contato com as plantas no seu 
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cotidiano, não as reconhecem como fundamentais e essenciais para a sua 

existência e para a manutenção da vida na terra. Na maioria das vezes, os 

vegetais só são vistos como fonte de renda e alimentação (Figura 04).  

 

Figura 4 - Tipos e definições de contextualização e possível relações com temas 

abordados no ensino de botânica 

 
Fonte: Ursi et al. (2018, p. 15). 

 

Para os autores, a contextualização sociocultural da ciência e tecnologia, 

com enfoque nos temas botânicos, estão sendo representados em quatro 

tópicos: na história, na cultura contemporânea, na atualidade e na relação com a 

ética e a cidadania. Percebe–se que eles fazem uma reflexão para que o ensino 

contextualizado na botânica seja desde os fatos históricos que envolvam a 
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disciplina, perpassando pelos fatos em que os vegetais estão inseridos na nossa 

vida cotidiana, e sua importância para a sociedade, fazendo com que os 

estudantes percebam as suas funções e como elas podem ser essenciais na vida 

de todos os seres vivos, fazendo um elo entre a ciência tecnológica e a realidade 

social de cada indivíduo, de acordo com a figura 5.  

 

Figura 5-Alguns elementos relacionados à promoção da boa qualidade do ensino de 

botânica básica 

 

 
Fonte: Ursi et al. (2018, p. 16). 

 

No ensino de botânica nas escolas do/no campo, também é possível 

questionarmos sobre situações problemas que direcionem o aluno a analisarem 

sobre sua vida social, em que seus conhecimentos prévios são de extrema 

relevância, dando suporte no processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de botânica a serem discutido em sala.   

Onde o aluno que vive e estuda no campo reconheça a importância do 

estudo dos vegetais, para que, juntamente com a sua família e a comunidade, 

possam compreender que eles podem cultivar seus produtos de forma 

sustentável e agroecológica, pois esta prática agrícola permite que os 
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campesinos usem dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente, 

fazendo com que os recursos naturais não se esgotem com o tempo afetando as 

futuras gerações e a vida de todos os seres vivos. Então, precisamos formar 

cidadãos que visem o fortalecimento do vínculo orgânico, como afirma Caldart 

(2009), que os produtos sejam cultivados com outra lógica e que não seja a do 

capital.  

O aluno do campo também precisa conhecer e relacionar a botânica a 

outras áreas do conhecimento, como o processo de investigação científica e da 

ciência e a tecnologia, para que possam ter posturas críticas sobre os contextos 

em que estão inseridos.   

Sob o olhar da Pedagogia da Alternância, o aluno é tratado de uma 

forma diferente das demais instituições públicas, pois, nesse contexto, o aluno é 

tratado como um ser humano integral, integrando a sua vida escolar, com a 

familiar e a comunidade, onde os jovens realizam atividades baseadas nos 

princípios da Pedagogia da Alternância, que vai de acordo a realidade 

camponesa, onde o conhecimento científico é vivenciado pelos alunos desse 

meio como algo que não está distante da sua vida. Assim, espera–se que o 

ensino de botânica, possa formar cidadãos que contribuam na transformação da 

realidade de seus territórios e na vida dos pequenos agricultores familiares de 

sua região.  

 

2.2 - Ensino de Botânica no contexto da Pedagogia da Alternância e sua 

influência na agricultura familiar.  

     

De acordo com a realidade camponesa, onde os alunos vivem a todo 

tempo em contato com os vegetais, os professores deste meio devem utilizar 

estratégias de ensino que favoreçam o aprendizado em relação ao ensino 

botânico. No entanto, apesar do contato deles com o objeto de estudo, nem 

sempre é possível estabelecer sua relação com os conteúdos.     

Sendo assim, [...] “a escola é um importante espaço que contribui com a 

formação do sujeito, um espaço de formação de valores e atitudes: da família ao 
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aluno; do aluno à escola; da escola à comunidade” (LEMOS, 2016, p. 43).  Nesta 

perspectiva, a escola deve fundamentar estes valores. Na visão de Freire (1996), 

o professor e a escola têm de respeitar os saberes trazidos pelos alunos, 

principalmente os das classes populares, sendo assim construírem juntos os 

saberes das suas práticas comunitárias, discutindo com os educandos a razão 

destes saberes em relação ao ensino dos conteúdos.  

Nas escolas do/no campo, os conteúdos de botânica podem ser aplicados 

utilizando recursos do seu meio social, fazendo uma conexão entre a teoria e a 

prática cotidiana dos educandos, pois a Pedagogia da Alternância traz consigo 

algumas características próprias, bem como:  

 

1 – Um projeto educativo; 2 – dar prioridade a experiência 

socioprofissional; 3 – articulação do tempo/espaço em diferentes 

situações; 4 – didáticas específicas; 5 – concepção específica do 

educador (monitor); 6 – conjunto de colaboradores na formação e 

por fim, condições favoráveis à aprendizagem (Revista 

AECOFABA, 2019, p. 6 – 8).  

 

O ensino de botânica ainda é muito mal compreendido por alunos e 

professores da educação básica.  Na maioria das vezes, as aulas práticas não são 

realizadas pelos professores nas escolas por não terem equipamentos e 

laboratórios de pesquisa para sua realização (LEMOS, 2016). 

Ramos (2013) acrescenta que:  

 

muitas das dificuldades encontradas no estudo dos vegetais 
podem estar diretamente ligadas às metodologias de ensino 
utilizadas nessa área. Tais dificuldades, muitas vezes, são 
justificadas pelos professores pela falta de recursos e/ou 
estrutura como laboratórios e equipamentos tecnológicos, os 
quais seriam necessários para desenvolver o estudo dos 
vegetais e despertar o interesse nos alunos (SILVA 2008, apud 
RAMOS, 2013, p. 27). 

 
Na educação do campo, com o método da Pedagogia da Alternância, os 

alunos têm um contato maior com a botânica, pois eles são filhos de agricultores 

e têm à sua disposição laboratórios diferentes, a sua própria produção, o cultivo 
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dos vegetais realizados em aulas práticas na própria escola ou na sua 

propriedade de acordo com a realidade de cada comunidade. 

Com a Pedagogia da Alternância, fica para trás uma educação rural que 

visava só a promoção do indivíduo ao trabalho e entra a educação que dá 

espaço e tempo para os indivíduos deste meio, onde este se torna um ator no 

seu contexto de vida social, contribuindo na transformação do seu território.  

Nesse contexto, a Pedagogia da Alternância anda de mãos dadas com os 

conteúdos botânicos pela sua forte ligação com a agricultura camponesa, sendo 

que a experiência do aluno, que fica um período em casa com a família-

comunidade e outro período na escola, permite a troca de saberes entre todos os 

envolvidos. São saberes vividos por eles, de modo que a cultura, o trabalho, o 

meio social, as crenças, a visão ambiental, econômica e política fazem com que 

essa experiência seja a base da interação do processo do ensino e aprendizagem 

desses jovens que vivem no campo. Espera–se que com a proposta da 

Pedagogia da Alternância, 

 

os filhos dos camponeses experimentam uma necessidade 
maior de aproximação entre o trabalho e o estudo, visto que a 
maior parte deles ingressa cedo nas lidas da roça para ajudar a 
família, de onde se retira a expressão agricultura familiar 
(RIBEIRO, 2013, p. 295 e 296). 
 

A agricultura possui duas:  a do agronegócio e a agricultura familiar. 

Uma visa a exploração do trabalho produtivo com ênfase em propriedades 

privadas e a outra é alicerçada na justiça social dos seus envolvidos para a 

obtenção de melhores condições de vida e de trabalho no campo. A Quadro 3, 

com dados apresentados por Taffarel; Santos Junior; Escobar (2010), ilustra as 

características e condições gerais do agronegócio e da agricultura familiar, 

permitindo verificar as características e contradições mais gerais que se dão hoje 

na agricultura brasileira. 
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Quadro 3- Características e condições gerais do Agronegócio e da agricultura  

AGRONEGÓCIO PRODUÇÃO COLETIVA/FAMILIAR 

Propriedade privada – Latifúndio Agricultura familiar ou Propriedade Coletiva da terra 

Trabalho alienado Trabalho livre 

Transgênicos e Insumos industriais Agroecologia 

Destruição das forças produtivas Preservação das forças produtivas 

Individualismo Coletivismo/Cooperação 

Educação Rural Educação do Campo 

Capitalismo Socialismo 
Fonte: Taffarel; Santos Junior; Escobar (2010, p.171). 

 

A produção familiar permite, além da integração familiar, a valorização 

dos recursos naturais. Os conteúdos de botânica estão inseridos no cotidiano 

dos jovens do campo pela Pedagogia de Alternância e permite o 

reconhecimento e necessidade do uso sustentável dos produtos da natureza.  

Neste contexto, o ensino de botânica aplicado pela Pedagogia da 

Alternância, uma pedagogia particular, onde hoje as CFRs e EFAs têm 

repercutido no Brasil e no mundo e é considerada disseminadoras da Educação 

do/no Campo o que, segundo Ribeiro (2013), reforça a vida do indivíduo e das 

suas comunidades, politicamente. Transformando as suas relações na 

sociedade, fortalecendo a participação destas comunidades e dos agricultores, 

garantindo a autonomia de vida e de trabalho. 

 

  Nessa perspectiva, o ensino fundamenta-se em uma pedagogia 
libertadora, preconizada por Paulo Freire, tendo a pedagogia da 
alternância como forma de estruturação e organização 
pedagógica, que articula a formação contínua de adolescentes e 
jovens do/no campo nos Tempos Escola (TE) e Tempos 
Comunidade (TC). (COSTA; FREITAS; MARINHO, 2018, p. 
142).       

 
Os conteúdos das escolas pesquisadas que ofertam a Pedagogia da 

Alternância, como as EFA, a CFR e a ERTE, oferecem um currículo que 

possuem disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Base 

Técnica de acordo com o curso oferecido, destacamos aqui os conteúdos dos 

cursos de Agropecuária e de Agroecologia, que foram os cursos que 

encontramos nestas escolas.  No Quadro 04, são apresentadas as disciplinas 



66 
 

 

 

ofertadas de acordo com a matriz curricular dos cursos. De acordo com a 

Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica (SUPROT) e a 

Diretoria de Organização Curricular e Pedagógica (DIROPE), 1/4, dos cursos 

técnicos oferecidos no estado da Bahia são em Agroecologia e Agropecuária que 

se encontram no Eixo Tecnológico: Recursos Naturais, e é perceptível que as 

escolhas das disciplinas técnicas são de acordo com a realidade local de cada 

região em que o curso está inserido, bem como o curso técnico. (Anexos D e E:  

Ementa – Técnico em Agroecologia e Agropecuária 2018.2).  Em relação a CFR 

não foi possível obter a matriz curricular detalhada com o nome das disciplinas 

ou o horário das aulas, por isso não descrevemos as disciplinas da base técnicas 

que são desenvolvidas nesta instituição.  

Observa -se o quadro 4 abaixo as disciplinas das referidas escolas de 

acordo a BNCC e a Base técnica ou diversificada de acordo ao contexto local das 

regiões onde estão inseridas as escolas pesquisadas.  
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Quadro 4- Disciplinas da Educação Profissionalizante integrada ao ensino médio dos 

cursos de Agropecuária e Agroecologia das escolas pesquisadas 

Fonte: (BRASIL, 2017;  http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep. Acesso em 

outubro de 2019.) 

 

Sobre o currículo do ensino médio entende–se, segundo o Parecer 

CNE/CEB nº 5/2011 e a Resolução CNE/CEB nº 2/2012,  

 

No atendimento ao que estabelece a LDB, o currículo do Ensino 
Médio tem uma base comum, complementada em cada sistema 
de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte 
diversificada. A base nacional comum e a parte diversificada 
constituem um todo 38 integrado e não podem ser consideradas 
como dois blocos distintos. A articulação entre ambas 
possibilita a sintonia dos interesses mais amplos da formação 
básica do cidadão com a realidade local e dos estudantes, 

ESCOLAS BASE NACIONAL COMUM  BASE TÉCNICA OU 
DIVERSIFICADA 

EFAs/ 
Agropecuária 

Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira, Arte, Educação física, 
Física, Química, Biologia, 
Matemática, História, Geografia, 
Sociologia/Antropologia, 
Filosofia, Língua Estrangeira 
(Inglês/Espanhol) 

Desenho e Topografia, 
Administração e Economia Rural, 
Agricultura, Zootecnia, Construção 
e Instalações Irrigação e Drenagem, 
Planejamento e Projetos 
Agropecuários 

ERTE/ 
Agroecologia 

Língua Portuguesa e Redação, 
Arte, Educação física, Física, 
Química, Biologia, Matemática, 
História, Geografia, 
Sociologia/Antropologia, 
Filosofia, Língua Estrangeira 
(Inglês/Espanhol) 

Introdução a Agroecologia e 
Permacultura, Mundo do Trabalho 
e Empreendedorismo, História e 
Atualidade da Agricultura familiar, 
Economia Solidária, Agroecologia e 
Permacultura I e II, Introdução à 
Educação do Campo, Metodologia 
do Trabalho Científico, Práticas de 
Educação do Campo 

CFR/ 
Agropecuária 

Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira Arte, Educação física, 
Física, Química, Biologia, 
Matemática, História, Geografia, 
Sociologia/Antropologia, 
Filosofia, Língua Estrangeira 
(Inglês/Espanhol) 

Culturas anuais e Olericultura. 
Específica do Território 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep
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perpassando todo o currículo. (BRASIL, 2011 e 2012, p. 37 e 
38. 
 

           Os conteúdos de botânica relacionados a BNCC estão distribuídos dentro 

da disciplina de biologia respectivamente da seguinte forma no ensino médio: 

 

 Morfologia - que é o estudo das formas e das estruturas internas 

das plantas; 

 Anatomia - que é o estudo do funcionamento das plantas, 

incluindo o metabolismo, desenvolvimento e crescimento, nutrição 

mineral, fotossíntese e ação hormonal;   

 Citologia e Histologia - que é o estudo da estrutura e função de 

células e tecidos;  

 Taxonomia e Sistemática - que é o estudo da identificação, 

classificação e relação das plantas entre si; 

 Genômica e Engenharia genética - que é o uso de genes para o 

melhoramento de determinadas características vegetais; 

 Etnobotânica e Botânica Econômica - que é o estudo do uso de 

plantas pelo homem;  

 Ecologia - que é o estudo das relações dos organismos e seu 

ambiente; e paleobotânica, que é o estudo das plantas fósseis. 

 

            A ciência que estuda os vegetais (botânica), está dividida, por exemplo: 

pela a Fisiologia, a Morfologia, a Anatomia, a Genética, a Fitopatologia, a 

Taxonomia, entre outras. Assim todos estudam uma área diferente no grupo 

dos vegetais, contribuindo com suas particularidades, mas havendo sempre 

uma interlocução entre elas (PEIXOTO, 2020). 

            Nesse contexto de ensino, estas ciências, como a fisiologia vegetal, têm 

contribuído muito no trabalho destes jovens, “a produção agrícola”, pois esse 

processo depende desta ciência para se adequar as realidades do seu cotidiano 

que vai desde ao manejo do solo à colheita dos produtos cultivados por eles. 

            Segundo Peixoto (2020, p. 16),     
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A produtividade, resultado do crescimento e do 
desenvolvimento vegetal, depende de fatores genéticos, 
fisiológicos e ecológicos. Os fatores genéticos representam a 
potencialidade que a planta recebe de seus ancestrais por 
herança. Os fatores fisiológicos constituem todos os processos 
simples e complexos que redundam em ganho de matéria seca 
ou em diferenciação. Finalmente, os fatores ecológicos são 
aqueles fatores externos, do solo ou da atmosfera, que, direta ou 
indiretamente, afetam os processos fisiológicos da planta 

 
Os conteúdos aqui apresentados, referentes às disciplinas da Base 

Técnica ou Diversificada, distribuídos nos cursos de Agropecuária e 

Agroecologia, estão de acordo com a realidade de cada área e dentro do 

contexto da região e da vida cotidiana dos educandos. No Quadro 5 

apresentamos alguns dos conteúdos que foram expostos nas disciplinas da Base 

Técnica, que estão mais próximos da área da botânica e em que seus conteúdos 

fazem parte. 

 

Quadro 5- Conteúdos da base técnica de acordo com a área da botânica, conforme as 

escolas pesquisadas 

Base Técnica  Conteúdos Área da Botânica 

Agricultura Culturas das atividades 
agrícolas, meio ambiente, 
agricultura sustentável 

Morfologia e Ecologia 

Culturas anuais e 
Olericultura. 
 

Origem da planta, valor 
alimentício, classificação e 
características botânicas, 
produção de mudas, 
épocas de plantio, tratos 
culturais, métodos de 
plantio e colheita  

Morfologia, anatomia, 
Citologia e Histologia, 
Taxonomia e Sistemática, 
Genômica e Engenharia 
Genética, Etnobotânica e 
Botânica Econômica 

História e atualidade da 
Agricultura Familiar  

Agricultura tradicional e  
Agroecologia 

Etnobotânica e Botânica 
Econômica, Ecologia  

Introdução à Educação 
do Campo 

História da natureza Ecologia 

Introdução a Agroecologia 
e Permacultura 

Permacultura e 
agroecologia, 
sustentabilidade dos 
agroecossistemas 
cultivados. 

Etnobotânica e Botânica 
Econômica, Ecologia 
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Agroecologia e 
Permacultura I e II 

Levantamento sobre os 
principais elementos de 
segurança para a 
construção da 
sustentabilidade dos 
agroecossistemas 
cultivados, segurança 
alimentar 

 

Etnobotânica e Botânica 
Econômica, Ecologia e 
Genômica e Engenharia 
Genética 

Fonte: http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep. Acesso em outubro de 2019. 

 

Sendo assim, a botânica está presente nas disciplinas da Base Técnica ou 

Diversificadas do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio dos Cursos de 

Agropecuária e de Agroecologia, e estes estão de acordo com a realidade local 

destes jovens que vivem e trabalham no campo, proporcionando um 

desenvolvimento local do seu território de identidade e garantindo uma melhor 

condição de vida e permanência destes jovens no campo com sustentabilidade. 

De acordo com o as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o 

atendimento na educação no campo deve seguir os seguintes critérios:   

    

o atendimento escolar às populações do campo, povos 
indígenas e quilombolas requer respeito às suas peculiares 
condições de vida e a utilização de pedagogias condizentes com 
as suas formas próprias de produzir conhecimentos, (BRASIL, 
2010, p. 30) 

 

A relação do aluno com as diversidades de seres vivos deve ser levada 

em conta no ensino de botânica. Não se deve basear somente nos termos 

científicos e conceitos complexos, fazendo com que o educando se sinta 

desinteressado pelo conteúdo e não valorize as novas oportunidades de 

conhecer melhor os seres vivos ao seu redor.   [...] “Os recursos mais poderosos 

para atrair a atenção dos alunos, é o desenvolvimento de um programa de aulas 

práticas no campo ou em um laboratório” (NERIS, 2013, apud SANTOS; 

MACEDO; CHAGAS, 2017, p. 2).  

Nessa perspectiva, demonstramos que os alunos do campo convivem 

diariamente com um vasto laboratório natural à sua volta, preza–se que os 

professores busquem atividades que envolvam seu cotidiano. Nesse sentido, a 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep
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botânica tem um papel muito forte na educação dos pequenos jovens 

agricultores familiares, com um ensino contextualização, ela contribui com uma 

formação científica destes jovens, em que passam a ter posturas críticas e 

conscientes nas tomadas de decisões na vida pessoal e em comunidades.     
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CAPÍTULO  3 
PERCURSO METODOLOGICO 

 
Nesse capítulo é apresentado o passo a passo do desenvolvimento da 

pesquisa, as metodologias utilizadas para a coleta de dados e suas respectivas 

fundamentações teóricas. Além disso, apresentamos o contexto atualizado das 

escolas pesquisadas, seus respectivos sujeitos e os modos de constituição e 

análise dos dados.  

 

3.1 - Tipo de pesquisa 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, que de acordo com 

Minayo (2001), preocupa-se com a realidade a ser qualificada, 

 
ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo de reflexões das relações, dos processos e 
fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização 
de variáveis. (MINAYO (2001, p. 22). 
 

Esse tipo de pesquisa tem um olhar mais profundo, pois adentra nas 

ações e relações dos sujeitos, onde é possível identificar sua vivência e como 

estes se relacionam com o meio social em que vivem.  

Segundo Chizzotti (2006):  

 
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 
(CHIZZOTTI, 2006, p.79). 

 

Na pesquisa qualitativa escuta-se o sujeito, fazendo com que haja mais 

interação entre ele o pesquisador.   

 
O pesquisador não se transforma em mero relator passivo: sua 
imersão no cotidiano, a familiaridade com os acontecimentos 
diários e a percepção das concepções que embasam práticas e 
costumes supõem que os sujeitos da pesquisa têm 
representações, parciais e incompletas, mas construídas com 
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relativa coerência em relação à sua visão e à sua experiência. 
(CHIZZOTTI, 2006, p. 81). 
 

Assim sendo, neste trabalho o principal objetivo é investigar como 

pensam e como agem os seus sujeitos em seus diferentes contextos. Assim, 

tratamos com pessoas que vivem e trabalham em áreas rurais na sua maioria, o 

pesquisador precisa conhecer o contexto social destes sujeitos antes de ir a 

campo, pois isto facilitará nas relações e o seu contato com o público.     

 

3.2 - Locais da pesquisa 

  

  São muitas as escolas no interior da Bahia que se utilizam a modalidade 

da Pedagogia de Alternância. Pelo que se estabeleceu como critério de escolha 

as três escolas mais próximas da cidade de Jaguaquara, onde a pesquisadora 

fixa residência.  

   A primeira escola identificada é a Escola Estadual Rural Taylor Egídio 

(ERTE), na cidade de Jaguaquara, no território do Vale Jiquiriça, proposta da 

Conversão Batista Baiana (CBBa), que cedeu o espaço físico de 300 hectares de 

terra e que contou com a Fundação José Carvalho (FJC) no investimento no 

espaço físico e com o Governo do Estado da Bahia (SEC–BA), com o pelo apoio 

financeiro à instituição.  

           A segunda escola identificada é a Casa Familiar Rural Presidente 

Tancredo Neves (CFR–PTN), situada na cidade de Presidente Tancredo Neve, 

no Baixo Sul do estado. Surgiu da iniciativa de um grupo de agricultores 

familiares da região e é apoiada pela Fundação Odebrecht e outras instituições 

privadas que financiam o projeto Programa de Desenvolvimento e Crescimento 

Integrado com Sustentabilidade (DPCIS).  

   A terceira identificada é a Escola Família Agrícola Mãe Jovina (EFAMJ) 

situada na cidade de Ruy Barbosa, no território Piemonte do Paraguaçu. Está 

vinculada à rede da Associação das Escolas das Comunidades e Famílias 

Agrícola da Bahia (AECOFABA) e à Associação dos Trabalhadores de Ruy 

Barbosa (ATARB), cuja “associação Mantenedora: constituída por sócios, 
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responsável pelo gerenciamento e manutenção da escola, através da Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal eleitos em assembleia [...]” (COSTA; FREITAS; 

MARINHO, 2018, p. 100), além de possuir um convênio financeiro com o 

Governo do Estado da Bahia (SEC – BA).  

 

3.2.1 - Município de Jaguaquara – BA 

 

            Os dados aqui apresentados estão de acordo com as informações dos 

Perfis dos Munícipios baianos disponibilizado no site 

(http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Jaguaqu

ara). O município de Jaguaquara está localizado no Território de Identidade 

Vale do Jiquiriçá e faz divisa com os municípios de Irajuba, Itaquara, Wenceslau 

Guimarães, Itamari, Apuarema, Jequié e Itiruçu, correspondendo a uma área 

total de 924,7 km2. A cidade de Jaguaquara fica a 312 Km de Salvador, capital 

do Estado da Bahia. As rodovias BA-250 e a BR-420 são as principais vias de 

acesso ao município. Caracteriza-se pelo clima subúmido a seco e úmido, que 

favorece a produção de hortifrutigranjeiros, destacando-se a produção de: 

chuchu, tomate, pimentão, maracujá, cacau e hortaliças.  

 

Atualmente a atividade econômica Vale do Jiquiriçá baseia-se 
na pecuária, principalmente com criação de bovino. A 
agricultura está voltada para o cultivo do cacau e uma variada 
fruticultura, que dão suporte às belíssimas paisagens, morros, 
vales, cachoeiras e rios, os quais têm atraído diversas famílias 

ao turismo ecológico. (PTDSS, 2017, p.21). 
 

O Território Vale do Jiquiriçá está dividido por um conjunto de 20 

municípios sendo eles: Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, 

Irajuba, Itaquara, Itiruçu, Jaguaquara, Jiquiriçá, Lafaiete Coutinho, Laje, Lajedo 

do Tabocal, Maracás, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, 

São Miguel das Matas e Ubaíra. A nascente do Rio Jiquiriça está situada no 

município de Maracás, sendo um grande elo na cultura e produtividade de todo 

http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Rui
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vale. Um grande problema vem afetando a qualidade da água deste importante 

rio que abastece a maior parte dos municípios do vale, 

Atualmente o abastecimento de água que atende à 
demanda urbana é pelos serviços da EMBASA e seu custo 
e eficiência está cada vez mais comprometidos, pela 
poluição dos sistemas hidrográficos que recebem in-
natura os esgotos urbanos e rurais, lixo, agrotóxicos e 

partículas de solo devido ao manejo agrícola inadequado. 
(PTDSS, 2017, p. 28). 

 
De acordo com Censo Demográfico 2010, Jaguaquara possuía 51.011 

habitantes. Em relação à situação do domicílio, 38.850 habitantes residiam em 

áreas urbanas e 12.161 habitantes residiam em domicílios rurais, perfazendo um 

grau de urbanização de 76,2%. Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) 

municipal foi estimado em R$ 549,7 milhões e o PIB per capita em R$ 9.860,74.  

De toda riqueza produzida no município, no ano de 2016, 85,4% era 

proveniente do setor de comércio e serviços. O setor industrial respondia por 

5,9% do Valor Agregado Bruto (VAB) e o setor primário (agropecuária) foi 

responsável por ¨8,7%, tendo uma queda considerável em relação ao ano de 

2010, que foi de 15,6% do VAB do município de Jaguaquara. Referente à 

produção agrícola de lavouras permanentes, no ano de 2015, Jaguaquara 

destacou-se no cultivo de cacau (13,8% em relação ao total do TI), café (10,6%) e 

maracujá (17,7%). E nas lavouras temporárias o município apresentou destaque 

no plantio de tomate (28,5% em relação ao total do TI). 

 

3.2.2 - Historiando a ERTE – Escola Estadual Rural Taylor Egídio em 

Jaguaquara-BA 

 

A Escola Estadual Rural Taylor Egídio (ERTE), segundo dados do Projeto 

Político Pedagógico (ERTE-PPP, 2018) é uma unidade de ensino residencial, que 

realiza suas ações administrativas e pedagógicas dentro dos princípios e 

parâmetros da Pedagogia da Alternância. Os estudantes filhos de agricultores, 

em sua grande maioria, alternam suas residências entre a escola e suas 
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moradias no campo.  Ela foi implantada em março de 2001, por meio de uma 

parceria entre a Convenção Batista Baiana, Colégio Taylor Egídio, Fundação 

José Carvalho e a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC/BA), no 

município de Jaguaquara.  

 A missão da escola é envidar esforços para que a educação de crianças e 

adolescentes camponeses se realize de forma integral e progressiva. A escola 

atende atualmente alunos do 5º ano do Fundamental I (extinguindo no próximo 

ano), alunos do Fundamental II e do curso técnico integrado ao ensino médio, 

que foi implantado em 2019, contando com uma turma do 1º ano do curso de 

Agroecologia. Ao longo dos dezoito anos de história da ERTE, os quarenta dias 

por alternância em que os estudantes estão imersos na educação formal na 

escola lhes é oferecida a proposta curricular para a educação básica com a 

proposta da Pedagogia da Alternância, na perspectiva da integridade do ser, 

em que todas as dimensões da vida humana são contempladas; a emocional, 

física, espiritual, psíquica e intelectual.  

A estrutura organizacional e o funcionamento diferem das propostas das 

escolas regulares no campo, porque nos horários semanais há a inclusão de 

aulas práticas de agricultura, cuidados individuais com o corpo, higienização, 

exercícios físicos, atendimento individualizado, atividades de espiritualidade, 

autoconhecimento, atividades domésticas, orientação sexual, aulas sobre o uso 

de drogas e exibição de filmes de produção nacional, conforme as orientações 

da LDB (9394/96), no artigo 26, e pela Lei nº 13.006 de 2014. Os estudantes 

camponeses ficam internos e as atividades citadas são distribuídas nos três 

turnos do dia. Da mesma forma, acontece aos sábados, domingos e feriados em 

que a residência escolar está em funcionamento.  

A equipe de trabalho da ERTE é composta por quarenta servidores, os 

terceirizados, os contratados pelo contrato de Regime Especial de Direito 

Administrativo (REDA), os cedidos temporariamente pela Prefeitura Municipal 

de Educação de Jaguaquara. Depois de oito anos de funcionamento, a Secretaria 

da Educação do Estado concedeu o status de Unidade Gestora, passo que 

melhorou seu funcionamento sem, no entanto, resolver de forma definitiva seus 
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impasses financeiros. A escola busca educar no sentido da formação humana, 

reconhecendo que homens e mulheres, desde a mais tenra idade, frequentam 

um mundo dotado de cultura, de valores, de representações que, de certa 

maneira, constituem diferentes modos de habitar esse mundo.   

 

3.2.3 - Município de Presidente Tancredo Neves - BA 

 
 

            Os dados aqui apresentados estão de acordo com as informações dos 

Perfis dos Munícipios baianos disponibilizado no site 

(http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Presiden

te Tancredo Neves). O Município de Presidente Tancredo Neves está localizado 

no Território de Identidade Baixo Sul, tendo sido criado pela Lei Estadual nº 

4.836 de 24/02/1989. Além de Presidente Tancredo Neves, Aratuípe, Cairu, 

Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo Peçanha, 

Piraí do Norte, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães são os 

municípios que compõem o Território de Identidade Baixo Sul.  

Presidente Tancredo Neves faz divisa com os municípios de Valença, 

Taperoá, Teolândia e Mutuípe. Corresponde uma área total de 441,9 km2, fica a 

242 Km de Salvador. A rodovia BR-101 é a principal via de acesso ao município. 

Apresenta clima semiárido de subúmido a seco, favorecendo a produção de: 

banana da terra e da prata, cacau, maracujá, mandioca, graviola e guaraná, 

também na produção de especiarias como, pimenta do reino. Alguns problemas 

foram destacados no Território da Baixo Sul como o aumento do desmatamento 

na região devido há várias práticas no uso da terra. 

 

O desmatamento ocorrido na Microrregião está relacionado a 
uma forte pressão pelo uso da terra e pode ser explicado por 
vários fatores: exploração madeireira, extrativismo, ampliação 
da área cultivada, crise da cacauicultura e incorporação de 
novas culturas agrícolas (PTDSS, 2018, p. 11). 

 
Segundo o Censo Demográfico 2010, Presidente Tancredo Neves 

possuía 23.846 habitantes. Em relação à situação do domicílio, 9.569 habitantes 

http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Presidente
http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Presidente
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residiam em áreas urbanas e 14.277 habitantes residiam em domicílios rurais. 

Em 2016 o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi estimado em R$ 

221,3 milhões e o PIB per capita em R$ 7.959,67. De toda riqueza produzida no 

município, no ano de 2016, 74,8% era proveniente do setor de comércio e 

serviços. O setor industrial respondia por 8,5% do Valor Agregado Bruto 

(VAB), e o setor primário agropecuária, foi responsável por 16,6% do VAB do 

município de Presidente Tancredo Neves. O turismo é muito forte neste 

território, fazendo com que o comércio e os serviços sejam destaques no PIB da 

região. 

 

Por suas riquezas culturais e históricas, o Baixo Sul se 
transformou em um relevante destino do ecoturismo da Bahia, 
reunindo pontos conhecidos nacional e internacionalmente, 
como Morro de São Paulo, Boipeba, praia do Pratigi e Barra 
Grande. (PTDSS, 2018, p. 12). 

 
Referente à produção agrícola de lavouras permanentes, no ano de 2015, 

Presidente Tancredo Neves destacou-se no cultivo de café (12,3% em relação ao 

total do território de identidade), maracujá (43,2%) e pimenta-do-reino (15,5%). 

E nas lavouras temporárias o município destacou-se no cultivo de abacaxi 

(23,6% em relação ao total do TI).  

 

3.2.4 - Historiando a CFR–PTN – Casa Familiar Rural de Presidente 

Tancredo Neves–BA 

 

Segundo informações de parte do Projeto Político Pedagógico (Anexo B) 

e do Documento de Formação de Adolescentes Futuros Empresários Rurais da 

Agricultura Familiar (2018), segundo estes documentos a CFR–PTN foi fundada 

em agosto de 2002, a execução de seus projetos iniciou-se em junho de 2003, a 

partir do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo 

Neves e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Desde 

então, a Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves - CFR-PTN, vem 

tendo o apoio da Fundação Odebrecht, Governo Estadual, Secretaria de 
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Agricultura da Bahia (SEAGRI), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Fundação Banco do Brasil (FBB), Mitsubishi Corporation do Brasil 

e do Conselho Municipal dos Direito da Criança e Adolescente (CMDCA) de 

Presidente Tancredo Neves. 

A CFR-PTN tem como objeto social a oferta do Curso de Educação 

Profissional e Técnica em Agropecuária integrada ao Ensino Médio para 

adolescentes com faixa etária de 14 a 18 anos de idade incompletos, filhos de 

agricultores familiares distribuídos em 71 comunidades. A CFR-PTN já formou 

328 alunos, atualmente possui três turmas em pleno funcionamento. 

Segundo a instituição, o município de Presidente Tancredo Neves ainda 

possui graves problemas sociais, entre os quais se destacam: a propagação das 

drogas na zona urbana e no campo, baixos indicadores de qualidade da 

educação formal, crescimento do êxodo rural e a inexistência de condições 

materiais adequadas para os pequenos agricultores familiares. 

E é nesse contexto que a CFR-PTN vem atuando desde 2003, ofertando 

educação de qualidade a adolescentes, filhos de agricultores e promovendo a 

transformação social das unidade-famílias. A formação está dividida em três 

anos, com 15 alternâncias/ano, com temas, subtemas e instrumentos 

metodológicos que contemplam a Base Nacional e a formação técnica em 

Agropecuária. 

Para a CFR–PTN, tornar-se um grande produtor rural é o sonho de 

muitos moradores de Presidente Tancredo Neves. Todavia, o município é 

marcado pela pobreza, exclusão social e baixa qualidade no ensino. Os 

produtores não têm acesso à educação de qualidade e estão alheios às novas 

tecnologias, utilizando assim técnicas de plantio obsoletas e ineficazes, que 

contribuem para perpetuar esse ciclo de estagnação econômica e social na zona 

rural. 

Projetos socioprodutivos possuem um papel crucial no cumprimento 

destas etapas, atuando diretamente na matriz curricular da CFR-PTN tendo 

como base a “Educação pelo Trabalho” e o “Trabalho como princípio 

educativo”, pois oportuniza aos adolescentes implantar um Projeto Produtivo e 
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assim, iniciar seu processo de geração de renda e consequentemente tornar-se 

um Empresário Rural. 

De acordo com a instituição, em maio de 2009, por meio do parecer nº 

104/2009, o Conselho Estadual de Educação - CEE reconheceu formalmente o 

Curso de Educação Profissional Técnica em Agropecuária, como integrante da 

grade curricular do nível médio, tornando a primeira Casa Familiar Rural a 

certificar com Ensino Médio integrado ao Técnico no Estado da Bahia. 

O desenvolvimento da metodologia dos Projetos Educativos-Produtivos 

constitui-se um diferencial do processo de formação, onde o adolescente tem a 

oportunidade de empresariar uma unidade produtiva sob o viés educativo e 

produtivo, tornando sua propriedade rentável. Com a comercialização da 

produção o adolescente alcança a geração de trabalho e renda. Os Projetos 

Educativos-Produtivos, consistem na implantação de módulo de 1 a 2 hectares 

de algumas culturas (abacaxi, banana da terra, aipim e mandioca). Essa 

Unidade Demonstrativa consiste numa área experimental e educativa, onde o 

adolescente pode aplicar as tecnologias estudada na CFR-PTN que dá 

capacidade para fixar no campo com dignidade, trabalho e renda. 

Para a instituição, os Parceiros Sociais contribuem com o 

desenvolvimento sustentável das unidade-famílias através de incentivo para 

alavancar a produção e dar a real possibilidade do adolescente se desenvolver e 

tornar-se protagonista do seu próprio destino, além de passar os seus 

conhecimentos para outros moradores de sua comunidade, perpetuando o 

processo. Portanto, os Projetos Educativos- Produtivos atuam diretamente na 

Matriz curricular da CFR-PTN tendo como base a Educação pelo Trabalho e o 

Trabalho como Princípio Educativo. 

Os adolescentes recebem a Formação Técnica em Agropecuária integrada 

ao Ensino Médio através da Pedagogia da Alternância. Sendo que serão 

selecionados de acordo com os seguintes critérios: 14 a 18 anos de idade 

incompletos, aptidão para a agricultura, querer permanecer no campo, ter apoio 

da unidade- família e possuir o Ensino Fundamental completo. Nesse modelo, o 

adolescente permanece uma semana em regime de internato na CFR-PTN 
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recebendo aulas específicas da Base Técnica assim como da Base Nacional 

Comum e duas semanas na unidade-Família replicando os conhecimentos 

absorvidos. 

A missão da CFR é promover a formação plena do Jovem por meio da 

Integração do curso técnico e da formação básica do ensino médio, em sinergia 

com a Educação para a vida, pelo trabalho, para valores e limites consolidando 

o processo de empreendimento rural dos jovens e a permanência no campo e na 

agricultura familiar com qualidade e sustentabilidade. 

   

3.2.5 - Município de Ruy Barbosa – BA   

 

            Os dados aqui apresentados estão de acordo com as informações dos 

Perfis dos Munícipios baianos disponibilizado no site 

(http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Rui 

Barbosa). O município de Ruy Barbosa está localizado no Território de 

Identidade Piemonte do Paraguaçu, tendo sido criado pela Lei Estadual nº 1.022 

de 25/06/1914. Além de Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, 

Itaberaba, Itatim, Lajedinho, Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, 

Santa Terezinha e Tapiramutá, são os municípios que compõem o Território de 

Identidade Piemonte do Paraguaçu.  

A cidade de Ruy Barbosa faz divisa com os municípios de Utinga, 

Mundo Novo, Macajuba, Ipirá, Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Lajedinho e 

Wagner. Com uma área total de 2.023,9 km2, Ruy Barbosa fica distante 313 Km 

de Salvador, capital do Estado da Bahia. O acesso se dá principalmente pelas 

rodovias BA-052, BA-263 e BR-242, são as principais vias de acesso ao 

município. Ruy Barbosa caracteriza-se pelo clima árido que favorece ao plantio 

de manga, feijão, milho, horticulturas e citros de acordo com os dados da 

(BAHIA, 2016, apud DTPSS, 2016). O território possui também uma forte área de 

pastagem que favorece a criação de animais como: ovinos e bovinos.  

http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/notas/2917607_NOTA.pdf/Rui
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No Território Piemonte do Paraguaçu predomina o bioma Caatinga e o 

regime climático mais comum é o Tropical Semiárido. As áreas de Contato 

Caatinga/Floresta Estacional ocorrem em Iaçu e Boa Vista do Tupim. Há ainda 

áreas de Contato Cerrado/ Caatinga e Cerrado/Floresta, (BAHIA, 2016 apud 

DPTSS, 2016).  

De acordo com Censo Demográfico 2010, Ruy Barbosa possuía 29.887 

habitantes. Em relação à situação do domicílio, 22.093 habitantes residiam em 

áreas urbanas e 7.794 habitantes residiam em domicílios rurais, perfazendo um 

grau de urbanização de 73,9%.  

 Em 2016 o Produto Interno Bruto (PIB) municipal foi estimado em R$ 

314,9 milhões e o PIB per capita em R$ 9.861,77. De toda riqueza produzida no 

município, no ano de 2016, 71,5% era proveniente do setor de comércio e 

serviços. O setor industrial respondia por 21,0% do Valor Agregado Bruto 

(VAB), e o setor primário agropecuária, foi responsável por 7,5 % do VAB do 

município de Ruy Barbosa. 

Referente à produção agrícola de lavouras permanentes, no ano de 2015, 

Ruy Barbosa destacou-se no cultivo de laranja (22,1% em relação ao total do 

território de identidade) e maracujá (100,0%). E nas lavouras temporárias o 

município apresentou destaque na produção de mandioca (13,8% referente ao 

total do TI). 

 

3.2.6 - Historiando a EFAMJ – Escola Família Agrícola Mãe Jovina no 

município de Ruy Barbosa – BA 

       

Segundo dados do Projeto Político Pedagógico (EFAMJ – PPP, 2018) da 

instituição, a escola foi inaugurada em 1993, tendo como entidade mantenedora 

a Associação dos Trabalhadores de Ruy Barbosa (ATARB). Ela foi instalada 

logo após a reforma de uma antiga construção inacabada, do Hospital Mãe 

Jovina. A EFA recebe este nome em homenagem a Mãe Jovina, ficando 

conhecida como Escola Família Agrícola Mãe Jovina. Foi autorizada pelo 
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Conselho Estadual de Educação de acordo ao Parecer nº 205/08 – Resolução 

CEE 086/08 - DOE de 23.12.2008. 

A EFA atende jovens advindos da zona rural, filhos e filhas de pequenos 

agricultores, aptos para ingressar no Curso de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Essa modalidade de 

escola funciona em regime de Alternância, em sistema de internato. Isso é, 

quinze dias (15) os jovens ficam na escola e quinze dias com a família e a 

comunidade. No período que os jovens ficam na EFA, recebem informações 

teóricas e práticas tanto em relação aos conteúdos das matérias referentes à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) quanto dos conteúdos de matérias 

técnicas, como Zootecnia, Planejamentos e Projetos Agropecuários, Irrigação e 

Drenagem, Construção e Instalações, Agricultura, Administração e Economia 

Rural, Desenho e Topografia.  

No período em que os estudantes estão em casa, junto com a família, têm 

o compromisso de transmitir os conhecimentos adquiridos na EFA e de 

participarem das atividades da comunidade, seja no âmbito religioso, social e 

político. Durante esse período o/a estudante recebe visita e acompanhamento 

dos monitores da EFA.     

Uma das conquistas da EFA foi a implantação a Formação Técnica em 

Agropecuária de Ensino Médio, o qual iniciou no ano de 2006. Assim a 

juventude camponesa conseguiu dar continuidade aos seus estudos sem 

precisar ir para outras cidades em busca da Formação Técnica em 

Agropecuária. Um grande desafio que a EFAMJ vem enfrentando é a 

rotatividade de profissionais, monitores e professores, o que tem dificultado o 

trabalho da Pedagogia da Alternância. 

Segundo a escola, tem a sua proposta educativa orientada pelos 

princípios fundamentais que caracterizam o movimento das EFAs:   

 Base associativa;  

 Proposta de formação integral do jovem; 

 Pedagogia diferenciada para o meio rural incluindo aqui o 

desenvolvimento local. 
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Apesar das dificuldades encontradas, principalmente no que diz respeito 

aos recursos financeiros e de pessoal, essa unidade escolar busca viabilizar um 

trabalho que atenda às necessidades das comunidades campesinas, que dentre 

outras, destaca-se pela oferta de cinco turmas do Curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária. 

  A EFA adota a Pedagogia da Alternância, que contribui para consolidar 

a formação desses profissionais, pois utilizando a metodologia da ação-reflexão-

ação, proporciona aos seus educandos o confronto constante da prática com a 

teoria, por ser o regime de alternância aplicado a situações em que é possível a 

incorporação e valorização da experiência extraescolar, combinados com 

estudos realizados na escola. Além do mais, respeita a necessidade que as 

famílias de produtores e trabalhadores rurais sentem do trabalho do jovem em 

casa, por não os afastar do seu meio e por acreditar que a escola deve valorizar 

a experiência do dia-dia e do trabalho.  

  A Escola Família Agrícola Mãe Jovina mantém o Curso de Educação 

Profissional Técnico Integrado ao Ensino Médio, com turmas de Agropecuária, 

com base na Legislação Vigente e nas diretrizes AECOFABA, umas das 

instituições que associam e fundamentam os trabalhos das EFAs na Bahia. A 

missão da EFA é trabalhar conjuntamente com todos os agentes educativos, 

visando atender as necessidades de aprendizagem dos alunos, procurando a 

formação do sujeito crítico, ético, capaz de adquirir, preservar valores, atuar e 

transformar a sociedade. 

 

3.3 - Sujeitos da pesquisa 

 

   Os sujeitos da pesquisa foram alunos de cursos técnicos integrados ao 

ensino médio, coordenadores, professores, pais ou familiares de alunos das três 

instituições, assinaram um termo de livre consentimento – TCLE (Apêndices F e 

G) e o Termo de Imagem (Apêndice H) para manifestar que aceitaram 

participar voluntariamente da pesquisa, ficando uma cópia com os 

participantes e uma com a pesquisadora. A todos foi esclarecido que sua 
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participação era voluntária, podendo desistir qualquer momento sem prejuízo a 

pesquisa e a eles próprios. Foi enviado às escolas um ofício (Apêndice I) 

expedido pela instituição de ensino (UESB) à qual o curso de PPG- Educação 

Científica e Formação de professores está vinculado, solicitando a liberação 

para realização da pesquisa. 

  Os alunos participantes foram do curso técnico integrado ao ensino médio 

profissional.  Da CFR foi a turma do 3º ano, por ser a turma mais experiente da 

escola, da qual participaram 15 alunos. Na ERTE, foram os alunos da turma do 

1º ano, por ser a única turma de ensino médio na escola, pois esse nível de 

ensino foi instalado recentemente, onde contou com a participação de 13 

alunos. Da EFA MJ também foi a turma do 3º ano, pois a turma do 4º ano não 

possuía a disciplina de biologia e sim a disciplina da Base técnica, nesta escola 

participaram 15 alunos.  Um total 43 alunos, com idade entre 16 a 27 anos, 

participaram da pesquisa que, na sua maioria, são filhos de agricultores.  

   Participaram também os professores de biologia (03) das referidas escolas 

juntamente com os coordenadores (03), seguido por (03) pais ou familiares de 

alunos de cada instituição.  

  Para organizar e preservar os dados dos participantes foram utilizados 

códigos diferentes composto de letras, números e o nome de um dos produtos 

cultivados por eles ou plantas nativas da região, como exemplo: hortaliças, 

frutas, árvores nativas e flores: 

a) Alunos da ERTE, a letra A de aluno, o número dado ao aluno no 

questionário e o nome de hortaliças que são cultivadas na escola, 

exemplo: A1alface; 

b) Alunos da CFR, a letra A de aluno, o número dado ao aluno no 

questionário e nome de frutas cultivadas na região, exemplo: A1banana; 

c) Alunos da EFAMJ, a letra A de aluno, o número dado ao aluno no 

questionário e nome de flores da região, exemplo: A1coroa de frade. 

            A organização também preserva os outros sujeitos da pesquisa da 

seguinte forma: 
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a) Os professores foram indicados com a letra P de professor, o 

número da ordem da entrevista e o nome de uma planta medicinal. 

Exemplo: P1alecrim; 

b)  Para indicar os coordenadores foi usada a letra C de coordenador, 

o número da ordem da entrevista e o nome de uma raiz comestível. 

Exemplo: C1mandioca; 

c)          Com os pais e familiares utilizamos a letra F de família, o número 

da ordem da entrevista e o nome de uma árvore nativa da região do 

entrevistado. Exemplo: F1mandacarú.  

  Desta maneira, foram preservados os nomes dos sujeitos da pesquisa e 

destacamos os nomes de plantas que estão presentes nas suas regiões, 

mostrando a importância da preservação da flora local que são tão essenciais 

para o seu trabalho e manutenção da vida.  

 

3.4 - Organização da pesquisa 

 

A pesquisa está organizada pelos seus instrumentos de coletas de dados: 

as observações, as entrevistas, os questionários, as fotos, áudios e o diário de 

campo, que por sua vez nos deram um norte para tentar responder ao nosso 

questionamento.  

Os dados foram analisados como base na “análise de conteúdo” 

(BARDIN, 2011) que busca identificar o que está por trás dos termos nos quais o 

investigador se prende para obter os dados esperados, onde as palavras chaves 

serão identificadas e em seguida categorizadas, a fim de obtermos as respostas 

esperadas (BARDIN, 2011, p.50) “a análise de conteúdo é uma busca de outras 

realidades por meio das mensagens”. (Grifos do autor). 

Para realização da pesquisa, foram selecionadas as escolas mais próximas 

da residência da pesquisadora, a fim de facilitar o seu deslocamento, visando 

também o menor custo da pesquisa. A escola ERTE situada no município de 

Jaguaquara–BA, sendo o mesmo município da pesquisadora, onde já se 

conhecia o desenvolvimento do trabalho desta instituição, foi a primeira escola 
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identificada e convidada a participar da pesquisa. A CFR situada no município 

de Presidente Tancredo Neves–BA, fica cerca de 121,0 km da cidade de 

Jaguaquara–BA, ou seja 2 h 15 mim de distância uma da outra, tendo sido a 

segunda escola a ser convidada também a participar da pesquisa. 

A terceira escola deveria ser uma EFA, pois não se conhecia o trabalho 

realizado por estas instituições no estado da Bahia, tomando como referência 

Pinto (2014, p. 127). Identificamos a Escola Agrícola Comunitária Margarida 

Alves (EACMA), no Sul do estado situada no Sítio Flor do Iguape (Km 6 da 

rodovia Ilhéus-Uruçuca), mas, em contato com a gestora do estabelecimento, 

soubemos a escola se encontrava fechada desde o ano de 2011. Continuamos a 

busca e localizamos a Escola Família Agrícola de Caculé, que fica situada na 

fazenda “Deus Me Livre”, na zona rural do município de Caculé região 

sudoeste, porém, não obtemos resposta ao e-mail enviado a tempo. E lá fomos 

nós, percorrendo a região oeste do estado e identificamos a Escola Família 

Agrícola Boa Vista do Tupim, mas sem informações sobre a situação desta 

escola. Então visualizamos a Escola Família Agrícola Mãe Jovina, ainda na 

região oeste do estado, na cidade de Ruy Barbosa, a 211,9 km da cidade de 

Jaguaquara–BA e esta foi a terceira escola a aceitar participar desta pesquisa. 

Com a autorização das três escolas iniciamos os trabalhos visitando as escolas a 

fim de conhecermos e apresentarmos aos sujeitos o intuito da pesquisa.  

 

3.5 -  Coleta de dados 

 

A coleta de dados se deu após a aprovação do projeto pelo comitê de 

ética (CEP) da UESB, seguido pelos métodos de observação, entrevista 

semiestruturada, questionário, levantamento de dados documentais (Projeto 

Político Pedagógico das escolas, arquivos de áudios e fotos) e o diário de campo 

da pesquisadora. Segundo Chizzoti (2006), os métodos para a coleta de dados, 

surgem da determinação ao começar a pesquisa, com a proposta do 

questionamento a ser investigado.  Segundo Minayo (2001, p. 69), 
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[...] podemos apontar três finalidades para essa etapa: 
estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar 
ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder as questões 
formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto 
pesquisado, articulando – o ao contexto cultural da qual faz 
parte. 
 

            Cada instrumento tem seu significado, onde um complementa o outro, 

comprovando ou não as mensagens e interpretações dos sujeitos pesquisados.  

 

3.5.1 - Observação 

 

            A observação é o ato ou efeito de observar (se). (Miniaurélio Século XII, 

2001, p. 526). 

Por meio da observação, podemos perceber como é a vida dos sujeitos, 

como se comportam no seu cotidiano e como se relacionam com os outros seres.  

Com a observação podemos nos aproximar mais do campo da pesquisa e 

dos seus respectivos sujeitos, como destaca Lüdke e André (1986, p. 26) [...] “a 

observação direta permite que o observador chegue mais perto da ‘perspectiva 

dos sujeitos’, um importante alvo nas abordagens qualitativas”. 

O observador, para Lüdke e André (1986),  

 
[...] “precisa aprender a fazer registros descritivos, saber separar 
os detalhes relevantes dos triviais, aprender a fazer anotações 
organizadas e utilizar métodos rigorosos para validar suas 

observações”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). 
 

Concordamos com as autoras quando dizem que devemos separar os 

detalhes relevantes dos triviais, pois neste método é importante perceber alguns 

detalhes durante a observação que não devemos deixar passar em branco. 

Existem também outras fontes que ajudam na coleta de dados por meio da 

observação. 

Segundo Minayo (2001, p. 62),  

 
sobre o registro das falas dos atores sociais que participam da 
investigação observamos que é possível trabalharmos com um 
sistema de anotação simultânea da comunicação ou fazermos 
uso de gravações. Fotografias e filmagens se apresentam 
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também como recursos de registro aos quais podemos recorrer. 
Esse registro visual amplia o conhecimento do estudo porque 
nos proporciona documentar momentos ou situações que 

ilustram o cotidiano vivenciado. (MINAYO, 2001, p. 62). 
 

Os critérios que guiaram a observação partiram das interações entre os 

sujeitos tanto no espaço físico, durante as atividades práticas, como no convívio 

deles no dia a dia na escola e nas comunidades quando possível, também 

partiram das observações durante as aulas de biologia e em alguns momentos 

de aulas práticas.  

 

3.5.2 - Entrevista semiestruturada  

 

A entrevista é um dos instrumentos com qual o pesquisador se aproxima 

ainda mais do sujeito, sendo possível perceber sua reflexão e reação acerca de 

um assunto. Lüdke e André (1986) afirmam que no momento da entrevista cria-

se uma relação de convívio, criando um ambiente privilegiado entre os sujeitos 

participantes da entrevista e o entrevistador.  

Complementando, para Minayo (2001) a entrevista,  

 
[...] está sendo por nós entendida como uma conversa a dois 
com propósitos bem definidos. Num primeiro nível, essa 
técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 
importância da linguagem e do significado da fala. Já, num 
outro nível, serve como um meio de coleta de informações 

sobre um determinado tema científico. (MINAYO, 2001, p. 
57). 
 

A entrevista nos leva a ouvir com atenção e respeitar o limite de 

respostas do entrevistado. Durante o processo da entrevista devemos deixá-lo à 

vontade e garantir um clima de confiança, fazendo com que ele se expresse bem 

sobre o assunto e não fique tenso ou com receio de participar da conversa. 

Existem dois tipos de entrevista: 

 
Entrevistas não diretivas de uma ou duas horas, que necessitam 
de uma prática psicológica confirmada, ou entrevistas 
semidiretas (também chamadas com plano, com guia, com 
esquema, focalizadas, semiestruturadas), mais curtas e mais 
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fáceis: seja qual for o caso, devem ser registradas e 
integralmente transcritas (incluindo hesitações, risos, silêncios, 
bem como estímulos do entrevistador) (BARDIN, 2011, p. 94). 
 

Neste processo, escolhemos trabalhar com a entrevista semidireta ou 

semiestruturada, seguida por um guia com questões abertas, em sua maioria, 

relacionadas ao ensino de botânica e à Pedagogia da Alternância, oferecidos 

pela educação do campo a sujeitos da escola e da famílias que participam da 

agricultura familiar, com temas relacionados à história de vida  e de trabalho, 

bem como,  à relação da família com a escola, como a Pedagogia da Alternância 

e o ensino da botânica contribuem na agricultura familiar e na relação destes 

povos com o meio ambiente nos seus territórios, sendo entrevistados pais ou 

familiares de alunos das instituições (Apêndice C). Com os professores foram 

discutidos assuntos relacionados ao ensino de biologia e de botânica, estratégias 

de ensino, dificuldades referentes ao ensino, relação do ensino de botânica com 

a Pedagogia da Alternância na educação do campo (Apêndice D). Na entrevista 

realizada com os coordenadores, discutiram-se assuntos relacionados à 

educação do campo e à proposta da Pedagogia da Alternância oferecida pela 

instituição e seus desafios na atualidade (Apêndice F).        

A entrevista com familiares ou pais de alunos da ERTE só poderiam 

serem realizadas utilizando o aplicativo do WhatsApp, pois estes familiares 

moravam em regiões rurais de outros municípios distantes da cidade de 

Jaguaquara, dificultando o acesso à realização da entrevista, com isso para 

facilitar o processo se fez uso dos recursos oferecidos pela tecnologia digital. 

Nas outras duas escolas foram possíveis a interação do entrevistador e do 

entrevistado presencialmente. As entrevistas tiveram a duração de 28 a 40 

minutos pessoalmente e de 40 a 60 min pelo aplicativo.   

 

3.5.3 - Questionários 

 

 O questionário foi utilizado para coletar dados com os alunos das três 

escolas. Sendo um total de 43 alunos: 15 da CFR, 13 da ERTE e 15 da EFAMJ. 

Este foi o instrumento mais eficaz diante de um número pujante de sujeitos.  
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Segundo Chizzotti (2006, p. 53),  

 
o questionário consiste em um conjunto de questões pré-
elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens 
que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar 
das informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre 
assunto que os informantes saibam opinar ou informar 
(CHIZZOTTI, 2006, p. 53).  
 

Foram utilizados dois questionários, com perguntas, na maioria, abertas. 

a)  um relacionado ao ensino de biologia/botânica, com questões 

indagando o gosto pela botânica, conteúdos relacionados ao ensino da 

botânica, se o ensino considera a realidade do estudante, quais 

estratégias de ensino utilizadas, quais as dificuldades no ensino, a 

utilização de livros didáticos e a contribuição do ensino da botânica na 

agricultura familiar e na manutenção de um planeta mais sustentável 

(Apêndice A) e; 

b)  o outro relacionado à Pedagogia da Alternância/agricultura 

familiar, relação escola e família, ensino de acordo com a realidade local 

alternar em TE e TC, visitas e apoio técnico as famílias, dificuldades 

enfrentadas pela família e pela escola, se o ensino favorece a 

permanência do jovem no campo, quais culturas predominam nas 

propriedades das famílias, a contribuição da Pedagogia da Alternância 

no fortalecimento da agricultura familiar local (Apêndice B).  

A aplicação dos questionários foi realizada durante as aulas de biologia 

disponibilizada pelos professores dessa disciplina, havendo a necessidade de 

utilizarmos 02 períodos de 50 mim cada, para que fossem respondidos os 

questionários nas três escolas.  

 

3.5.4 - Levantamento de dados documentais 

 

A pesquisa centra na investigação de três instituições educacionais 

voltadas para o contexto camponês, então, os dados documentais destas escolas 

permitem que o pesquisador possa conhecer melhor e entender como acontece 
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o processo educacional. Para Lüdke e André (1986), os documentos “não são 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. ” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39).   

O levantamento de dados depende de muito tempo do pesquisador, para 

selecionar os dados mais significativos para a pesquisa, e na falta de um 

documento pesquisador deverá tentar desvendar outro para dar suporte ao que 

falta.  

A análise documental nesta pesquisa procurou estudar o Projeto Político 

Pedagógico das instituições, mas só foi possível obter documentos da ERTE e 

da EFAMJ, pois não tivemos acesso ao da CFR, no entanto, foram 

disponibilizados pela direção: folhetos informativos, sites da instituição, e 

outros materiais contendo alguns dados da escola. Apenas tivemos acesso ao 

plano de estudo dos professores da disciplina de biologia da CFR e da EFAMJ.  

E só obtemos a matriz curricular do curso de agropecuária da escola EFAMJ e 

conseguimos o calendário escolar do ano em curso das três instituições. Alguns 

documentos foram encontrados no site da Superintendência da Educação 

Profissional e Tecnológica (SUPROT), onde conseguimos: a Ementa dos cursos:  

Técnico em Agroecologia 2018.2 e Técnico em Agropecuária 2018.2, com seus 

respectivos componentes curriculares sob o Eixo Tecnológico: Recursos 

Naturais, em anexo B e C. 

 

 3.5.5 - Áudios e fotos  

 

Estes dois instrumentos fazem muita diferença na coleta de dados. O 

áudio registra a fala do sujeito na íntegra, sem perder as informações 

necessárias, sendo que, nesta pesquisa, as entrevistas do tipo semiestruturadas 

foram gravadas como apoio na descrição e interpretação dos dados. No que diz 

respeito às fotos, elas são registros dos sujeitos, de sua vida cotidiana na escola 

e na comunidade, estes registros são imagens do que eles relataram nos áudios, 

nos questionários e nas entrevistas, conforme as suas autorizações.  
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3.5.6 - Diário de campo 

  

 É no diário de campo que o pesquisador deverá anotar tudo da pesquisa do 

início ao fim, suas reflexões e todos os acontecimentos referente a pesquisa. 

   Segundo Minayo (2001, p. 63), o diário: 

 
[...] é um instrumento ao qual recorremos em qualquer 
momento da rotina do trabalho que estamos realizando. Ele, na 
verdade, um "amigo silencioso" que não pode ser subestimado 
quanto à sua importância. Nele diariamente podemos colocar 
nossas percepções, angústias, questionamentos e informações 
que não são obtidas através da utilização de outras técnicas. 
 

 Durante a pesquisa, o diário auxiliou a desvendar situações e fatos, assim 

como nas nossas análises, ajudando a refletir sobre estes entraves. Sendo, 

muitas vezes, um suporte para complementar os dados que não foram possíveis 

serem coletados durante a pesquisa e descrever tudo o que foi possível ser visto 

sobre o cotidiano dos sujeitos e de seus contextos.    

 

3.5.7 – Análise dos dados 

    

A análise de dados não é uma tarefa fácil, pois é o momento em que o 

representamos os sujeitos, evidenciando suas reflexões e suas emoções, 

sistematizando os dados para facilitar a análise. É um processo de organização 

sistemática de transcrição das entrevistas, de anotações de campo e de outros 

recursos que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a 

compreensão dos mesmos e de permitir ao outro, ou seja, ao leitor, aquilo que 

foi encontrado (BOGDAN; BIKLEN, 1997).  

 
Não existe coisa pronta em análise de conteúdo, mas somente 
algumas regras de base, por vezes dificilmente transponíveis. A 
técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao 
objetivo pretendidos tem de ser reinventada a cada momento, 
exceto para usos simples e generalizados, como é o caso do 
escrutínio próximo da decodificação e de respostas a perguntas 
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abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente 
por temas (BARDIN, 2011, p. 36). 
 

A análise dos dados qualitativos coletados durante a investigação, 

seguiram as etapas proposta por Bardin (2011) passando pelas seguintes fases: 

a) A pré–análise – Nessa etapa é feita uma leitura flutuante e os 

dados preparados e organizados (BARDIN, 2011).  

b) A codificação -   Exploração do material, os dados são tratados 

codificadamente e, a partir daí, definidas as categorias de análise 

(BARDIN, 2011). 

c)  Categorias de análises - Compreende a classificação dos 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e por 

reagrupamento segundo o gênero, com critérios definidos (BARDIN, 

2011). 

 
As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise 
de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão das características comuns destes 
elementos, (BARDIN, 2011, p. 147). 
 

           Por isso, ainda segundo Bardin (2011), as categorias sempre reúnem um 

grupo de elementos em razão dos caracteres em comum. As categorias de 

análise dos resultados desta pesquisa foram selecionadas a partir de elementos 

presentes nas informações obtidas nos documentos de análises: as entrevistas, 

questionários, observações descritas no diário de campo e nos documentos 

quando não foi possível obter os dados durante a fala dos sujeitos. 

De posse desses dados, buscamos analisar como acontece o processo do 

ensino realizado pela Pedagogia da Alternância com o ensino de botânica e 

suas relações com a vida dos alunos, da família e da escola.  

Nesse sentido, estabelecemos a categoria inicial, com a qual buscamos 

entender quais as concepções dos professores, alunos e famílias sobre o 

processo do ensino da botânica no contexto da Pedagogia da Alternância. 

Dentro desta categoria, foram discutidas as seguintes subcategorias: i) 

conteúdo de botânica; ii) limites no processo do ensino aprendizagem; iii) 
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ensino contextualizado; iv) contribuição do ensino de botânica para a educação 

camponesa sob o olhar dos jovens.       

            A segunda categoria foi formada considerando o contato com os dados 

obtidos e de acordo as referenciais discutidos na pesquisa, a mesma trata das 

concepções da escola e da família sobre a Pedagogia da Alternância na 

educação camponesa, as temáticas definidas para essa categoria foram: i) 

relação escola e família; ii) problemas e dificuldades encontradas pela escola e 

pela família; iii) agricultura familiar; iv) contribuição do ensino de botânica 

para a educação camponesa sob o olhar da família; v) valorização da educação 

da camponesa; vi) Educação integral.  

           Por fim, o tratamento dos resultados e a interpretação dos dados são 

abordados de forma sistemática, na seleção dos resultados, a fim de facilitar a 

interpretação dos dados obtidos na pesquisa. Consiste numa operação simples 

e/ou complexa, na qual pode haver quadros de resultados, diagramas, figuras 

e modelos, que condessam informações fornecida pela análise (BARDIN, 2011).      
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados a partir das 

entrevistas, dos questionários e das observações transcritas do diário de campo, 

buscando analisar como acontece o ensino de botânica no contexto da 

Pedagogia de Alternância.  

Por meio das categorias de análises, discutiremos as concepções dos 

sujeitos, a partir das subcategorias descritas abaixo. 

 

     I - Concepções dos professores, alunos sobre o ensino de botânica no 

contexto da Pedagogia da Alternância 
 

1. Conteúdo de botânica;  

2. Limites no processo do ensino aprendizagem;  

3. Ensino contextualizado;  

4. Contribuição do ensino de botânica para a educação camponesa 

sob o olhar dos jovens.   

 

II - Concepções da escola e da família sobre a Pedagogia da 

Alternância na educação camponesa 
 

1. Relação escola e família;  

2. Problemas e dificuldades encontradas pela escola e pela a família; 

3. Agricultura familiar;  

4. Contribuição do ensino de botânica para a educação camponesa 

sob o olhar da família;       

5. Valorização da educação camponesa;  

6. Educação Integral. 

 

4.1 – Percorrendo o diário de campo  
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            Apresentaremos aqui, relatos das observações realizada pela 

pesquisadora nas três escolas, de acordo com dados obtidos no diário de campo 

referentes às visitas nas escolas e ao contato com o objeto de estudo. 

 

Escola Estadual Rural Taylor Egídio (ERTE) 

 

Figura 6- Alunos do 1º ano do Curso de Agroecologia da ERTE - 2019 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

           No primeiro dia de visita na ERTE, no final do ano de 2018, fui recebida 

pela coordenadora da instituição a quem apresentei esta pesquisa que seria 

desenvolvida nessa instituição, nesse momento ainda sem se definir em qual 

turma seria realizada, o que foi estabelecido apenas em 2019, quando, na escola, 

passou a ser oferecido o ensino médio, foto da turma conforme a figura 6.  No 

mês de março, o diretor autorizou a execução da pesquisa na instituição. No 

entanto, a coleta de dados só se deu com a aprovação do projeto de pesquisa 

pelo CEP da UESB.  

 A primeira observação em sala aconteceu no dia 15 de julho de 2019, 

sendo a mesma previamente agendada com o professor na turma batizada pelo 

nome “Vitória” do 1º ano (conforme as Figuras 6, 7 e 8) do curso de 

Agroecologia, composta por 27 alunos, sendo que 14 estavam em sala e 13 em 

alternância, pois nesta escola metade dos alunos ficam em casa enquanto a 

outra metade estuda nu período de 30 a 45 dias. Sendo assim, enquanto parte 
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da turma estava em alternância foram realizadas as entrevistas com a 

coordenadora e com o professor de biologia.   

Figura 7- Observação na aula de biologia 

 

Fonte: Arquivo da autora 
 

A observação foi no turno matutino conforme a (Figura 7), nos três 

últimos horários de aula de 50 minutos cada. Após ser apresentada à turma 

pelo professor, tive que explicar um pouco sobre o projeto. O professor 

começou a aula dando continuidade ao conteúdo da aula anterior “Tipos de 

transportes de moléculas químicas”, o mesmo pediu que os alunos abrissem os 

cadernos e deu início ao o assunto fazendo perguntas relacionadas ao tema e os 

alunos começaram a responder e faziam seus questionamentos sobre o 

conteúdo, depois, copiando no quadro o conteúdo seguinte “citoplasma e suas 

organelas”, o professor explicou o conteúdo, indagando os alunos e no 

surgimentos de dúvidas sempre procurava dar exemplos do cotidiano dos 

mesmos.  

No mesmo dia, com a ajuda da coordenadora e dos alunos, selecionamos 

03 pais para participarem das entrevistas, como não era possível me deslocar 

para as suas regiões no campo, chegamos à conclusão de utilizarmos o recurso 

WhatsApp para a coleta desses dados, sendo assim foi possível acontecer essas 

entrevistas. 
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Figura 8- Área externa da escola e atividades práticas com alunos do Curso de 

Agroecologia 

  

                                                             Fonte: Arquivo da autora 
 

Em uma das visitas, fui conhecer o espaço físico da escola com a 

coordenadora conforme a (Figura 8), visitando o pavilhão das salas de aula, a 

horta, a quadra poliesportiva, o dormitório masculino, um campo de futebol, a 

lavanderia, o refeitório e cozinha, que conta com amplo espaço e três 

funcionários para cuidarem da alimentação dos alunos.  A escola possui dois 

dormitórios um feminino e outro masculino. A escola passa por muitas 

dificuldades financeiras e ainda não possui uma biblioteca adequada. Para 

manter o seu funcionamento, a escola conta recursos do governo federal e 

estadual. No entanto, a comunidade Jaguaquarense e até outras comunidades 

circunvizinhas ajudam com produtos para alimentação, produtos de higiene e 

limpeza e outros materiais.           
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 Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR – PTN) 

 
Figura 9- Alunos do 3º ano do Curso de Agropecuária da CFR - PTN 

 

Fonte: Arquivo da autora 
 

O primeiro contato com a instituição CFR foi por um e-mail enviado ao 

diretor que por meio da assessora de comunicação a visita a escola foi agendada 

para o dia 19 de março de 2019.  

Chegando na instituição fui recebida pela interlocutora de comunicação 

que me apresentou a coordenadora e demais colegas de trabalho, foto conforme 

a figura 9, com a turma pesquisada, a coordenadora e a professora de biologia. 

Apresentei a coordenadora a pesquisa e seus respectivos sujeitos, a 

mesma explicou como funcionava a escola e como poderia aplicar a pesquisa, o 

maior questionamento dela foi em relação a entrevista com os pais ou familiares 

dos alunos, pois a escola não gostava de expor a imagem e a vida deles e que 

isso seria para proteção e o cuidado com os mesmos. Continuando pediu que 

acompanhasse a interlocutora para conhecer melhor a escola e que depois iria 

conversar com o diretor, pois como responsável pela escola daria o aval em 

relação a autorização.  

Então, fomos conhecer a escola, percorremos o grande espaço da 

localidade conhecida como “Fazenda Novo Horizonte”, local doado para a o 

funcionamento da escola, conhecemos a sala de a aula, passamos pela 
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biblioteca, comumente frequentada pelos alunos  depois do almoço para 

conversar com os colegas e professores, acessar a internet e relaxar, este espaço 

era um dos preferidos deles e também para procurar livros para  leituras, pois a 

escola têm um projeto de leitura onde o aluno que lê mais livros durante o ano 

ganha um prêmio. Passamos pela sala de informativa, pelo refeitório onde 

muitos ajudam nas tarefas diárias, local limpo e muito bem organizado onde 

tinha três pessoas responsáveis pela alimentação de todos na escola, depois 

fomos ao o alojamento masculino logo a frente e ao fundo o feminino com 

vários quartos e banheiros,  contendo de três a quatro beliches e um armário 

para os alunos guardarem seus objetos e roupas, no fundo do alojamento há 

uma pia para a higienização do local e para lavagem das roupas se necessário, 

fomos para a “sala de análise de solo” onde um geólogo é responsável pelo 

local, onde são analisados os solos das propriedades de cada aluno antes do 

plantio das culturas pretendida pela família, a análise têm um custo que é de 

responsabilidade da própria família, passamos pelo alojamento dos professores, 

pela quadra poliesportiva, pela área reservada para o plantio de banana, 

mandioca e abacaxi e em torno da instituição existem belos jardins e diversas 

árvores como palmeiras imperiais, jenipapos, ingás, acerolas etc., de acordo com 

a (Figura 9).    

Também passamos pelo auditório usado para palestras, eventos com 

visitantes, pela fundação do projeto e para eventos como reuniões pedagógicas 

com pais e professores,  do lado de fora um pouco distante observa - se a 

cooperativa do município (COOPATAN) onde os pequenos agricultores da 

região vendem suas mercadorias bem como abacaxi, aipim, abacate, graviola, 

milho, cacau e a “banana da terra” principal produto cultivado na região e que  

com a cooperativa fabrica a “banana chips” e comercializa para toda região,  

para a capital e outros estados.  

Logo depois, conversei com o diretor sobre a possível autorização do 

mesmo para que pudéssemos realizar a pesquisa na CFR e em primeiro lugar 

ele deu o maior apoio, porém demonstrou uma preocupação com relação a 

intervenção com a família, evitando assim transtornos pessoais, expliquei que 
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entendia tal situação e que veria a melhor maneira de ter essa aproximação com 

os pais ou familiares juntamente com o monitor da turma, no caso a professora 

de biologia, o mesmo pediu algumas informações sobre o projeto e cópias dos 

questionários, para que juntamente com sua equipe de trabalho pudesse avaliar 

e depois respondia por e-mail autorizando ou não a pesquisa, no dia 17 de abril 

recebi o e-mail com dúvidas sobre o questionário dos alunos, “Sobre que turma 

seria? Quantos alunos? ” Então como estávamos na fase de revisão dos 

questionários e das entrevistas, mandamos um já revisado contendo todas as 

informações.  

No dia 26 de abril foi autorizada a pesquisa com ressalva de que eu não 

tivesse um contato interventivo com os alunos.  

 
Figura 10- Observação na aula de biologia 

    

Fonte: Arquivo da autora 

 

A primeira observação em sala foi agendada com a coordenadora e a 

professora, e aconteceu no dia 28 de maio de 2019, conforme a (Figura 10),   

cheguei atrasada por conta do transporte e a professora fez o possível para que 

tivesse a oportunidade de observar a sua aula, onde a mesma viu o meu atraso 

e trocou o período com o outro professor, então quando cheguei, a mesma 

começou o 2º período da aula de biologia, a aula foi no turno matutino com a 

duração de 50 minutos, com a turma do 3º ano do curso de Agropecuária. 
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A professora apresentou - me a turma e logo deu continuidade a aula 

com o conteúdo de  “Morfologia externa das angiospermas” que começou de 

forma expositiva utilizando slides no datashow, sempre instigava aos alunos a 

darem exemplos de plantas da sua região e os alunos na sua maioria 

participava da aula, demonstrando confiança na aula da professora, a mesma 

reforçou a importância do estudo por conta dos termos científicos que os alunos 

tanto reclamavam, mas a mesma disse que eles só aprenderiam lendo e 

estudando. 

Neste mesmo dia, ocorreram as entrevistas com a professora de biologia 

e com a coordenadora em um ambiente privilegiado ao ar livre debaixo de uma 

choupana em contato com a natureza exuberante daquela região. Foi uma 

experiência significante onde pude perceber que cada escola tinha suas 

especificidades e o que era dificuldade em uma na outra não era. Depois fomos 

organizar os questionários para que fossem respondidos pelos alunos, ficando o 

questionário do ensino de biologia e da botânica seria respondido na escola e o 

da Pedagogia da Alternância e da agricultura familiar por conta do tempo seria 

respondido na alternância juntamente com a família, então antes de ir embora 

ficou tudo esquematizado com a coordenadora. Os questionários foram 

aplicados na turma pela coordenadora na aula de biologia.  

 

Figura 11- Visita a uma família e realização da entrevista com a mãe de aluno da CFR 

  

Fonte: Arquivo da autora 
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A terceira visita foi para recolher os questionários respondidos pelos 

alunos e realizar a entrevista com a mãe de um dos alunos da turma conforme a 

(Figura 11), fomos para zona rural próximo ao distrito de Moenda, no mesmo 

município de Presidente Tancredo Neves, fomos recebidos com muito carinho, 

os monitores foram vistoriar as áreas de plantio do aluno e fiquei com a mesma 

para executar a entrevista, expliquei sobre a importância da pesquisa para a 

população camponesa e para o ensino de botânica, li o termo de consentimento 

e de imagem e logo depois a mesma assinou os documentos, então no começo 

da entrevista demonstrou–se preocupada e com vergonha de não saber 

responder às questões, mas no final deu tudo certo, fomos todos convidados a 

almoçar, após o almoço conversamos muito e fui com os monitores conhecer as 

áreas de culturas da família.  

De volta para a escola, observei a diversidade e riqueza de culturas 

daquela região, umas com suas criações de animais (bovino) e outras com o 

plantio de várias culturas como: mandioca, maracujá, aipim, pimenta do reino, 

cacau, graviola e a banana da terra, onde esta se superava em relação às outras, 

pois se encontravam praticamente em todas as propriedades em grandes 

plantações.  

 

 Escola Família Agrícola Mãe Jovina (EFA MJ)  

Figura 12- Alunos do 3º do Curso de Agropecuária da EFA MJ - 2019 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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O primeiro contato com está instituição ocorreu no dia 21 de maio, após 

intensas pesquisas para encontrar uma EFA, conforme a (Figura 12).  Feito o 

contato com a diretora, passadas as informações a respeito da pesquisa, 

explicado o interesse em realizá-la pesquisa nessa escola e encaminhadas 

algumas informações sobre o projeto para que, junto com a sua equipe, ela 

soubesse um pouco mais acerca da pesquisa. Ela me pediu um tempo para 

conversar com a equipe, pois eles resolviam as questões relacionadas à escola 

juntos.  

No dia 27 de maio, a diretora pediu que visitasse a escola para dar 

maiores detalhes sobre a pesquisa e, então, falei da minha dificuldade em não 

saber quais transportes e em que cidade seria mais viável a minha locomoção, e 

ficamos investigando como chegar a cidade de Ruy Barbosa–BA. No dia 29 de 

maio, descobrimos como fazer todo o percurso, mas não tinha como ainda 

visitá-los, pois, com as outras duas escolas também eu já tinha visitas agendas e 

nem sempre era possível visitá–las quando desejávamos pois, tínhamos que 

sempre esperar os alunos voltarem da alternância e com isso foi chegando o 

recesso junino, onde cada escola já estava se preparando para os festejos, então 

deixamos para o mês de julho. No entanto, a visita só foi possível no dia 05 de 

setembro, fui recepcionada pela monitora do dia, apelidado de dia “D”, por ter 

sido um dia muito intenso. A monitora me passou as informações sobre o plano 

diário da semana. Fui convidada a almoçar com eles e, na mesma mesa, estava o 

professor de biologia, nos apresentamos e conversamos um pouco sobre a 

pesquisa. 

Logo após o almoço, conheci a Coordenadora da EFA, a senhora 

“C3Inhame”, que seria entrevistada mais tarde. Conversamos sobre a proposta 

da pesquisa e sobre qual turma seria melhor. Nesse caso, ficou sendo a turma 

do 3º ano do curso de Agropecuária, pois o 4º ano não tinha a disciplina de 

biologia, porém a turma não estava na escola, estava em alternância com a 

família, também discutimos sobre os possíveis pais ou familiares para as 

entrevistas.  
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Percebi que antes de receber qualquer alimento, os alunos sempre se 

reuniam com o monitor do dia e faziam uma oração em agradecimentos. A 

diretora solicitou dois alunos do 4º ano para me apresentar as instalações físicas 

da escola, primeiramente fomos conhecer a composteira, que funcionava ao ar 

livre, depois o aviário, o canil, a pocilga, o viveiro de mudas, a construção de 

uma mandala, o plantio de mudas de acerolas, umbus disponibilizados pela a 

Embrapa9, o plantio de milho e capim para a fabricação de ração para a 

alimentação dos animais,  o plantio de plantas medicinais, o biodigestor 

confeccionado pelo professor de biologia e seus alunos, a horta, o plantio de 

espécies de cactos e palmas, o plantio da agrofloresta feito pelos alunos e por 

um pesquisador da UESC e, por fim, as instalações físicas com três salas de 

aulas, uma sala do professor, uma sala de informática, uma biblioteca pequena, 

a sala da direção, a casa do mel, dois dormitórios para visitas (fiquei em um 

deles), uma padaria, dois dormitórios: um masculino e outro feminino, um 

refeitório, uma cozinha compartilhada com um lavabo, um trator doado pela 

associação, uma casa do professor, um almoxarifado, uma casa das rações e 

quatro cisternas, pois nesta região falta água ao logo do ano por fazer parte do  

semiárido.  

  Depois do lanche, os alunos foram para a aula prática, onde todos eles 

executam uma tarefa na área escalada durante a semana que passa na escola. 

Nas aulas práticas os alunos limpam a escola, cuidam das plantas, dos animais 

(porcos, galinhas cachorros), fazem pães, servem o café, o almoço e o jantar e 

um grupo lavam a louça, conforme a Figuras 13.  

 

 
 
 
 

                                                           
9 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi criada em 26 de abril de 

1973 e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Desde a sua criação, assume 

um desafio: desenvolver, em conjunto com os parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 

(SNPA), um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras 

que limitam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso País. (EMBRAPA, s. d.. Disponível em:  

https://www.embrapa.br/. Acesso em 27/01/2021). 

 

https://www.embrapa.br/
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Figura 13- Alunos da turma durante as aulas práticas 

 

Fonte: Arquivo da autora 
 

Depois do jantar, acontece o “Serão” que é organizado pelo monitor do 

dia podendo ser realizada uma palestra, apresentações de projetos, filmes etc., 

foi neste serão que apresentei a minha pesquisa para os alunos. Às 22h o 

monitor coloca todos os alunos em seus dormitórios para irem dormir, aí 

termina a sua tarefa diária desse dia “D”.     

 

Figura 14- Observação na aula de biologia 

 
Fonte: Arquivo da autora 

 

A primeira observação em sala foi no 15 de outubro de 2019, no dia do 

professor, e eles estavam em aula. A visita também devidamente agendada com 
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a diretora e o professor de biologia, aconteceu no período da manhã com a 

turma do 3º ano do curso de Agropecuária, conforme a Figura 14. O professor 

me apresentou aos alunos e logo iniciou a aula com o conteúdo de “Genética”, 

perguntando aos alunos: “do que se tratava a genética? ” E eles responderam 

que era algo relacionado ao DNA e RNA, melhoramento genético, 

hereditariedade, etc.  

O professou explicou o assunto utilizando slides no datashow e sempre 

relacionava o assunto a realidade local dos alunos, como por exemplo: “Se 

Mendel morasse no Brasil, que semente ele usaria? ” Os alunos responderam: “o 

feijão”. Ele ressaltou o avanço na produção dos alimentos no país, devido ao 

melhoramento genético das sementes, porém, ressaltou o perigo dos 

transgênicos para a natureza e para a saúde da humanidade. Logo após a 

explicação, o professor passou um vídeo reforçando o que havia explicado. 

Depois disso, percebi que alguns alunos estavam dormindo na sala, porém 

outros prestando atenção e participando da mesma. 

O professor ressaltou a importância dos trabalhos de Mendel e Darwin 

para a biologia e para a botânica, perguntado se o conteúdo era difícil, os alunos 

disseram que os nomes eram complexos e que eles precisariam de uma 

atividade para reforçar, o professor ressaltou a importância do assunto e deu 

início a outro conteúdo “Biotecnologia” e os alunos reclamaram “Ah, outro 

assunto, eu nem entendi o anterior! ” E o professor continuou pedindo a 

compreensão deles, pois o mesmo teria que se ausentar na próxima aula e 

deixaria alguém para aplicar uma atividade com eles, então sossegaram. O 

docente explicou o assunto e estimulou os alunos a pensarem: “por que a um 

número altíssimo de casos de câncer no Brasil? ” E os estudantes relataram que 

poderia estar relacionado aos transgênicos e o professor apresentou um vídeo 

sobre a “Biotecnologia”, terminado a aula, ele disse que, na próxima aula, seria 

um vídeo sobre os transgênicos e os alunos fariam uma síntese do tema. No 

final da aula, constatei que 06 alunos continuavam dormindo, mas percebi que 

isso era reflexo do uso do celular durante a madrugada, pois os professores 

sempre reclamavam do uso do celular. 
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Figura 15- Mães entrevistadas da EFA MJ 

 

Fonte: Arquivo da autora 
 

No final da tarde, aconteceu a entrevista com duas mães de alunos da 

escola, conforme a Figura 15. A entrevista foi muito rica, pois as duas se 

mostraram inteiramente prontas a responder e contribuir com a pesquisa. 

Inclusive essas duas mães participaram da CONPAB em Salvador, onde nos 

conhecemos, assim o diálogo com elas se tornou bem mais fácil.    

 

4.2 - Perfil dos sujeitos  

             

 Os sujeitos são peças importantes para a pesquisa, pois sem eles não seria 

possível identificar seus comportamentos e suas reflexões a respeito de um 

tema. Na sua maioria, são pessoas que vivem, estudam, e trabalham no campo. 

Nas escolas, dialogamos com os professores de biologia, os coordenadores 

pedagógicos e os estudantes de cursos técnicos em agropecuária nas escolas 

CFR e EFAMJ e do curso de agroecologia da ERTE, na comunidade 

encontramos pais ou familiares dos educandos. Sujeitos estes que executam 

diferentes funções mais e interagem entre si em prol da educação campesina. 

Trataremos sobre o perfil de cada sujeito, antes de apresentar os dados relativos 

a eles, seguindo a ordem: alunos, familiares, professores e coordenadores.  
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4.2.1 – Alunos 

    

 Os alunos pesquisados são moradores da zona rural, em sua maioria. A 

faixa etária está entre 16 e 27 anos, alguns já formaram família e já têm filhos, 

mas sua a maioria é constituída por jovens solteiros, que moram no campo e 

ajudam os pais na agricultura ou na pecuária por menor que seja, todos 

relataram que nas suas propriedades, eles praticam a agricultura familiar, mas 

que também vendem seus produtos para obter uma renda fixa, pois no campo 

não se têm muita opção de trabalho. Em relação ao ensino de biologia/botânica, 

muitos disseram que ele está presente no seu cotidiano, pois eles vivem e 

trabalham com as plantas e por isso a importância deste estudo para sua vida 

pessoal e profissional é fundamental. Veremos a seguir seus questionamentos 

sobre o estudo. 

           Alunos da CFR situada na cidade de Presidente Tancredo Neves-BA, em 

sua maioria (54%) são residem no município, os demais são dos municípios de 

Teolândia, Wenceslau Guimarães e Taperoá, com 13% cada, e por fim o 

município de Valença, corresponde a 7% (Figura 16).  

 

Figura 16- Municípios em que alunos da CFR residem 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

   Os alunos da EFAMJ, situada da cidade de Ruy Barbosa, igualmente os 

da CFR em que a maioria (53%) residem no município, 20% vêm do município 
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de Lagedinho, 13% de Cafarnaum, já as cidades de Bonito e Boa Vista do Tupim 

tiveram a mesma porcentagem 7% (Figura 17).   

 

Figura 17- Municípios em que alunos da EFA MJ residem 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019)  

 

 Na ERTE, situada na cidade de Jaguaquara, diferentemente das duas 

anteriores, curiosamente não tem alunos residentes em Jaguaquara, apesar de 

ser a cidade em que está situada a escola, 46% destes alunos residem no 

município de Teolândia, depois, no município de Wenceslau Guimarães com 

38%, e os municípios de Itamari e Piraí do Norte com 8% (Figura 18). 

 

Figura 18- Municípios em que alunos da ERTE residem 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Conforme mostra a Figura 19, da maioria dos alunos das referidas 

escolas se concentram na zona rural de seus municípios de origem (77%), 

apenas um pequeno número de 11% na zona urbana, 8% são de Comunidades 
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Quilombolas e 4% de Assentamentos de Reforma Agrária. Com estes dados,  

confirma-se que nessas escolas se concentram mais alunos oriundos do campo e 

que  a maioria é  filho de pequenos agricultores, assentados e de quilombolas, e 

um pequeno público de alunos na zona urbana, que por sua vez não 

corresponde a clientela destas escolas, mas que não se deve afastar este contato, 

pois os alunos da cidade precisam conhecer a realidade destes sujeitos e assim  

valorizar o contexto do campo, em que  o conceito de lugar atrasado perde o 

sentido, dando espaço para lugar de luta, educação, cultura, trabalho e 

principalmente a manutenção da relação do homem do campo com a natureza.    

     

Figura 19- Localidades onde os alunos fixam suas residências/propriedade rural  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

4.2.2 –Famílias 

  

  Para que acontecesse a entrevista com os pais ou familiares dos alunos 

foi necessário ver junto a cada escola como viabilizá-las, já que a maioria mora 

em localidades distantes da cidade.  Cada escola propôs sua ideia quanto à 

forma de realização das entrevistas com estes sujeitos. Na CFR só foram 

possíveis duas entrevistas: uma na localidade do Riacho de Meio, na zona rural 

do município de Presidente Tancredo Neves, com a mãe de um dos alunos da 

turma, e a outra entrevista aconteceu na escola com a irmã de uma das alunas. 

           Já na EFAMJ foram realizadas três entrevistas. Uma com um pai residente 

na zona urbana, mas que presta serviço no campo, as entrevistas aconteceram 
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na escola com dia e horário combinado pela direção e pelos pais, as outras duas, 

são residentes da zona rural, ambas moradoras do município de Ruy Barbosa. 

   Na ERTE não foi possível visitá-los e nem que eles fossem até a escola 

para entrevistá-los por conta da distância entre a escola e suas residências. No 

entanto, usando o recurso tecnológico, o WhatsApp, conseguimos entrevistar 

três pessoas: uma mãe, que reside no município de Piraí do Norte, e mais dois 

pais, um com residência fixa no município de Wenceslau Guimarães no 

Assentamento “PA 18 de Abril” e o outro na região do Boqueirão em uma 

Comunidade Quilombola, do município de Teolândia.  

   As entrevistas foram semiestruturadas com questões pré-estabelecidas 

com intuito de conhecer melhor a realidade local de cada família e como estas 

se comportam diante do ensino proposto pela Pedagogia da Alternância. Vale 

ressaltar que todos os entrevistados afirmaram que praticam a agricultura 

familiar, seja ela nos cultivos de plantas ou na criação de animais. Alguns 

desses pais têm envolvimentos com sindicatos, cooperativas e associações 

locais, em busca de apoio técnico, financeiro e social como forma de garantir 

melhores condições de trabalho e renda, a fim de oferecer uma vida digna para 

suas famílias.  

           A maioria das famílias entrevistadas (6) tem propriedades na zona rural 

com área menor que 10 hectares, apenas 01 família com propriedade de 10 a 20 

ha e 01 não possui propriedades, só toma conta de uma propriedade particular. 

Isto configura que estes sujeitos são agricultores familiares. O Censo de 

2017, divulgado pelo site “Brasil de Fato” revela que, de acordo com o Censo 

anterior, de 2006, a concentração atingia 45% das terras. Houve aumento, 

portanto, de 2,7 pontos percentuais em 2017. 

 
O estudo mostra que aumentou a concentração de terras nas 
mãos de poucos brasileiros. Quase metade de toda a área 
agrícola do país, diz o Censo, é ocupada por apenas 1% das 
propriedades. Durante o ano analisado, o Brasil tinha 5 milhões 
de propriedades agrícolas. Destas, pouco mais de 51 mil detêm 
47,6% terras usadas para produção agropecuária. Por outro 
lado, pequenos proprietários, donos de terras com até 10 
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hectares, ocupam somente 2,3% do total. (BRASIL DE FATO, 
2019). 
 

Sobre as atividades realizadas na propriedade, em sua maioria, a mão de 

obra é familiar, com alguns trabalhadores temporários. Mais uma vez constata-

se que estes são agricultores familiares. Caldart et al., (2012, p. 745) “após o 

início da colonização portuguesa, terra continua sendo sinônimo de poder e 

riqueza concentrados nas mãos de poucos, e não necessariamente de 

brasileiros”.  Todos disseram que participam de Associações de Produtores 

Rurais, Cooperativas ou Sindicatos, podemos observar que eles estão divididos 

da seguinte maneira, conforme Quadro 6:  
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Quadro 6- Participação da família em organizações sociais dentro das suas comunidades 

Membro da família Associação Cooperativa Sindicato Movimento social 

F2Cedro   Pequenos Produtores do Município de 

Wenceslau Guimarães 

F1Vinhático Associação dos Agricultores e Agricultoras familiar do Riacho do Meio – AAFARME 

F3Embaúba Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores da Região do Boqueirão - APTRB 

F1Licuri Associação de Agricultores de Pecuária Velha - AAPV 

F2Jurubeba Associação dos Trabalhadores Rurais de Ruy Barbosa -ATARB 

F1Cássia  Cooperativa Agrícola Gandu - COOPAG 

F3Quixaba Associação dos Trabalhadores 

Rurais de Ruy Barbosa – ATARB e 

ASTRES – Associação Serra Três 

Sindicato – STR 

Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroecológicos de 

Ruy Barbosa - COOPAERB 

F2Jacarandá Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves – 

COOPATAN e Cooperativa de Trabalho dos Agentes de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar - COOAFA 

Movimento Sem Terra 

- MST 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Só uma família participa do Movimento Sem Terra (MST). Identificamos 

que a maioria dos agricultores compraram suas terras, sendo uma compra 

realizada por associação de reforma agrária. Estes sujeitos nos revelam que são 

construtores e formadores de opiniões, bem como buscam o bem comum para a 

sua família e comunidade.    

           O grupo é bem dinâmico e envolvido em várias organizações sociais, são 

pessoas cientes de seus direitos e deveres como cidadãos e cidadãs do campo, a 

participação de um deles no MST, mostra sua luta por um território onde todos 

possam ser aceitos e que seus direitos sejam garantidos, este movimento foi de 

fundamental importância para proposta da educação do campo e pela Reforma 

Agrária nos territórios brasileiro, apesar de ser visto por muitos como 

movimento de esquerda.  

 

4.2.3 – Professores 

           

 Todos os professores residem no mesmo município em que trabalham e 

só um mora em um alojamento na própria escola. Foram entrevistados os 

professores que lecionam a disciplina de biologia no total de três, dois do sexo 

masculino e uma do feminino, com idades entre 30 a 50 anos, todos possuem 

nível superior: o professor C2arruda possui formação em Agronomia, Biologia e 

Mestrado em Ciência Animal, o C2mastruz em Biologia, Especialização em 

Docência em Ensino Superior, mestrando em física e o C3gengibre formado em 

Biologia, com especialização em Meio ambiente e em Educação do campo. O 

período de experiência varia entre 06 meses a 17 anos de exercício na profissão, 

dois são professores e monitores, e o outro além de ensinar biologia, ensina 

outras disciplinas da área de exatas como, química, física e matemática. O 

C1Arruda não possui nenhum vínculo empregatício com outras instituições, o 

C3Gengibre é membro da associação mantenedora da escola e já trabalhou em 

outras instituições, C2Mastruz também trabalha em outra escola do município 

vizinho. Só um não recebeu formação específica para atuar como professor na 
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modalidade da Pedagogia da Alternância, e isso foi perceptível durante as suas 

aulas, pois a sua prática não dialoga com os princípios da Pedagogia da 

Alternância. 

 

4.2.4 – Coordenadores 

 

 As entrevistas com os coordenadores aconteceram nas escolas durante 

as visitas pré-agendadas, que se deram após leitura e assinatura do termo de 

consentimento (TCLE). Foram três entrevistadas, aqui denominadas com nomes 

fictícios: C1Mandioca, C2Aipim e C3Inhame. Cada uma residente na própria 

cidade em que se encontram as escolas. Em relação ao tempo em que trabalham 

nas instituições, estão entre 03 a 06 anos de experiência, durante esse tempo, 

concomitantemente exerceram outras funções, de acordo com área de formação. 

A C1Mandioca é Pedagoga, especialista em educação que associa o 

aprendizado as questões sociais com a realidade em que o estudante se 

encontra. A mesma contribui muito no processo do ensino e aprendizagem do 

indivíduo e na compreensão do seu conhecimento. 

C2Aipim é Especialista e Psicopedagogia e Educação do Campo, estuda e 

desenvolve juntamente com sua equipe de trabalho o melhor caminho para 

alcançar os objetivos na construção da aprendizagem do educando. Em relação 

a Especialidade em Educação do Campo este profissional foi preparado para 

atuar neste contexto de ensino desenvolvendo assim estratégias pedagógicas 

que visem melhorar a realidade dele e dos sujeitos quem fazem parte desse 

processo, a fim de construírem juntos o acesso e permanência desses jovens nas 

escolas do campo, garantindo uma educação contextualizada, aproximando - o 

da família, do trabalho e da comunidade local. 

C3Inhame é uma Engenheira Agronômica, atua em diversas áreas dentro 

do campo da Agronomia. Para atuar na EFAMJ como monitora, ela frequentou 

de um curso de capacitação, como participa até hoje de várias formações 

continuadas oferecidas pela rede da AECOFABA. 
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4.3 – Concepções dos professores e alunos sobre o processo do ensino 

de botânica no contexto da Pedagogia da Alternância  

 

 Esta categoria trata de entender como ocorre o ensino de botânica no 

contexto da Pedagogia da Alternância na concepção destes sujeitos. As 

respostas para as análises foram extraídas de questionários para os alunos e de 

entrevistas para os professores da disciplina de biologia, esta categoria está 

dividida em 04 subcategorias para melhor entendimento e discussão dos dados. 

 

4.3.1 – Conteúdo de botânica 

 

 De acordo com as respostas aos questionários, do total de 43alunos, 42 

deles responderam que gostam do ensino de botânica, porque as plantas 

possuem nutrientes que podem beneficiá-los, e que estão em contato com elas 

no seu cotidiano e precisam conhecê-las melhor, conhecer as suas composições, 

saber como elas se reproduzem é necessário para sua formação.  

 

“Sim, pois como futuros técnicos em agropecuária, é de extrema importância que 

tenhamos um certo conhecimento sobre as plantas.” (AW3Cajá) [Questionário] 

 

“Sim, porque fala sobre as plantas e estamos com as plantas todas os dias e 

precisamos saber como ela é.” (AA6Abacate) [Questionário] 

 

“Sim, porque aprendemos sobre que família a planta pertence.” (AV9Cupuaçu) 

[Questionário] 

 

“Sim, pois como trabalhamos com agricultura é importante conhecer como as 

plantas se desenvolvem, sua reprodução e os tipos de doenças, etc.” 

(AL10Goiaba) [Questionário] 
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 “Sim, porque com a botânica dar para compreender como algumas plantas se 

reproduzem.” (A5Mandacarú) [Questionário] 

“Sim, porque é a parte que ensina as partes molecular das plantas, as suas 

composições.” (A9Caroá) [Questionário] 

 

“Sim. Porque estuda as plantas, os nutrientes que há nelas que pode nos 

beneficiar.” (AV9Beringela) [Questionário] 

 

   Por conta do seu contexto local e convivência com as plantas, relacionam 

as plantas com a agricultura que é o trabalho deles e da sua família. Amorim et 

al. (2001 apud LEMOS, 2016, p. 75) “observaram que é comum os estudantes não 

gostarem de aulas de botânica e chegarem ao final do ensino médio sem 

saberem as características dos grupos de plantas e sua diversidade”.  

 
[...] defendemos que aprender biologia, incluindo botânica, 
pode ampliar o repertório conceitual e cultural dos estudantes, 
auxiliando na análise crítica de situações reais e na tomada de 
decisões mais consciente, formando cidadãos mais reflexivos e 
capazes de modificar sua realidade (URSI et al., 2018, p. 8). 
 

           Segundo Loguercio et al. (1999 apud RAMOS, 2018, p. 26 – 27), “o ensino 

de botânica passa a ser considerado como um processo que apresenta grandes 

dificuldades”, podendo gerar desinteresse do aluno no estudo dos conteúdos 

desta disciplina. Neste caso aqui, é diferente das outras pesquisas realizadas, 

será que isso aconteceu pelo contexto das escolas? Pois, a três escolas têm 

práticas voltadas para a realidade local dos estudantes e elas são 

fundamentadas no contexto da Pedagogia da Alternância, e, portanto, pode 

favorecer a compreensão e o gosto pelo estudo da botânica. 

 

 “Absorção das plantas, ou seja, a função que as plantas têm de absorver os 

nutrientes.” (AA6Abacate) [Questionário] 

 

“Desenvolvimento das plantas.” (AI7Caju) [Questionário] 
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“Germinação.” (A2Aroeira) [Questionário] 

 

“Hormônios vegetal por ajudar a saber como a planta ser desenvolver.” 

(A4Catingueira) [Questionário] 

 

“Agrofloresta, reflorestamento etc.” (A6Orquídea) [Questionário] 

 

“Classificação das plantas.” (A14Palma) [Questionário] 

 

“O estudo das plantas, quais adubações devemos jogá-la.” (AV9Beringela) 

[Questionário] 

 

“É o estudo da fotossíntese.” (AV11Repolho) [Questionário] 

 

“O estudo dos tipos de raízes, porque existe várias plantas e que é necessário 

saber o tipo das raízes em questão de adubação, entre outros.” (AW3Cajá) 

[Questionário] 

 

“As plantas briófitas, dicotiledônea entre outras.” (A1xique – xique) 

[Questionário]                                                      

 

           Sobre que conteúdos estudados em botânica têm mais relação com o 

ambiente em que eles residem, citaram alguns conteúdos, como por exemplo: 

desenvolvimento das plantas, classificação das plantas, hormônios vegetais, 

agrofloresta e reflorestamento, e outros conteúdos conforme mostra acima. Foi 

observado que todos esses conteúdos estão relacionados a realidade local deles, 

as práticas agrícolas.  

           Os conteúdos abordados pelos alunos e observados durante as aulas de 

biologia de acordo com o ensino de botânica ofertados pelas escolas 

pesquisadas estão relacionados no Quadro 7. 
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Quadro 7- Conteúdos de botânica encontrados de acordo as respostas dos alunos e as 

observações durante as aulas  

Conceitos de Botânica Conteúdos de botânica 

Morfologia “tipos de raízes, caule, frutos e flores, órgãos das plantas 

e estruturada planta” e “plantas angiospermas” 

Anatomia “fotossíntese, hormônios vegetais, desenvolvimento das 

plantas e absorção dos nutrientes” 

Citologia e Histologia “germinação” 

Taxonomia e Sistemática “classificação das plantas e briófitas, dicotiledôneas” 

Genômica e Engenharia 

Genética 

“Genética, transgênicos e biotecnologia” 

Etnobotânica e Botânica 

Econômica 

“Bananicultura, graviolacultura, mandiocacultura, 

cacauicultura e cafeicultura” 

Ecologia “Agrofloresta, reflorestamento, extinção de espécies e 

ecologia” 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

           Observamos no Quadro 7 que os elementos da fisiologia vegetal entram 

como suporte para a manutenção de boas práticas agrícolas neste contexto, pois 

na adubação o agricultor precisa saber que tipo de nutrientes o solo necessita, 

que tipos de plantas podem cultivar em determinada região de acordo com o 

solo e o clima local, como podar corretamente a planta ou como fazer enxertia 

utilizando as plantas específicas para obter melhores resultados na sua 

produção. Na morfologia podem conhecer os diversos tipos de plantas e suas 

estruturas, como funciona reprodução das diferentes espécies, a polinização etc. 

Com a genética podem reconhecer como obter plantas mais resistentes as 

pragas, ao clima, e a outros fatores naturais, porém há um grande problema na 

produção de sementes geneticamente modificadas, pois para a sua produção 

utiliza – se células de seres de espécies diferentes, podendo gerar potenciais 

riscos para a saúde e ao meio ambiente. Na Etnobotânica conhecer a 

contribuição na valorização da botânica e a etnologia, promovendo uma 

harmonia entre a vida das pessoas e dos ecossistemas, resgatando os costumes 
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tradicionais e respeitando a vida todos os seres vivos. Por último, a ecologia, 

importante ciência na vida de todos nós, esta se preocupa em manter um 

ambiente equilibrado para todos os seres vivos, ela aproximar o homem à 

natureza, e desenvolve nele a uma consciência crítica e o respeito no cuidado 

com a terra.            

          O processo do ensino de botânica deve garantir na vida do estudante 

uma aprendizagem conceitual e cultural, principalmente “[...] auxiliando na 

análise crítica de situações reais e na tomada de decisões mais consciente, 

formando cidadãos mais reflexivos e capazes de modificar sua realidade” (URSI 

et al.; 2018, p. 08). 

           O ensino de botânica aplicado aqui pela Pedagogia da Alternância, 

procura promover uma relação com o objeto de estudo e o seu contexto local, 

onde o trabalho desenvolvido pelos alunos e suas famílias, a agricultura 

familiar possa se unir ao ensino da botânica a favor de uma aprendizagem 

contextualizada e mais significativa para estes sujeitos, que estudam de acordo 

ao seu contexto, visando um conhecimento científico que começa do local para 

o global.  

           O ensino de botânica vivido por este contexto visa não só saber o 

conteúdo da disciplina, mas que haja uma compreensão destes sujeitos que 

certos conteúdos de botânica podem os auxíliá – los no seu cotidiano e na sua 

formação, promovendo reflexões sobre suas responsabilidades em contribuir 

ações que favoreçam a sua vida, a dos demais seres vivos ou não vivos do seu 

meio local em busca de territórios mais sustentáveis.  

 

“A botânica é o estudo das plantas e é com o que trabalho no dia a dia.” 

(AI1Banana) [Questionário]                                             

 

“As plantas estão muito relacionadas com a vida de nós agricultores, precisamos 

saber o que cada planta precisa para sobreviver.” (AE8Graviola) [Questionário]         
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“Temos uma ligação direta com as plantas e a vivência no campo. 

“(AL10Goiaba) [Questionário]         

 

“Sim, ajuda na produção de alimento.” (A4Catingueira) [Questionário]         

 

“Influência direta na pecuária, agricultura, agroecologia, onde eu estou focando, 

mas minha família.” (A7Angico) [Questionário]          

 

“Porque posso saber, como a planta pode me ajudar na minha saúde.” 

(A10Coroa de frade) [Questionário]        

 

“A botânica nos ensina a cuidar de planta e preservar florestas.” (AM3Chuchu) 

[Questionário]        

 

Sobre se os conteúdos de botânica são fundamentais para a vida deles e 

para a vida das suas famílias, 41 alunos responderam que sim e só 02 alunos 

responderam que não percebem que o ensino de botânica faz parte do cotidiano 

deles. Neste caso, eles retrataram a sua realidade, pois eles são moradores de 

áreas urbanas. Ensinar o conteúdo de botânica utilizando o contexto local do 

educando, para que ele se sinta valorizado e assim venha a ter uma melhor 

compreensão do que está sendo estudado.  

Nesse caso, estes alunos também venceram o desafio da cegueira 

botânica, em que as pessoas apresentam poucas percepções sobre as plantas ao 

seu redor, e o papel das plantas para o planeta, segundo Ursi et al.; (2018). Pois, 

estes reconhecem a importância das plantas para a sua vida, para a manutenção 

do planeta e para a existência de todos os seres vivos ao seu redor. 

 

4.3.3 – Limites no processo do ensino aprendizagem 

 

            A que característica do professor de biologia você considera mais 

importante para que a sua aula seja considerada boa, observamos que 14 alunos 



124 
 

 

 

relataram que o professor deverá ter o domínio do conteúdo para que a aula 

seja boa, 08 alunos disseram que o professor deve explicar o conteúdo quando o 

aluno não entender, mais 08 alunos, que as aulas fossem práticas de acordo com 

o nosso cotidiano e mais 07 alunos, que as aulas fossem dinâmicas e 

interessantes.  

 

“Domínio do conteúdo.” (AI7Caju) [Questionário] 

 

“Que ela está disposta a reexplicar o assunto, se por acaso não 

compreendermos.” (AG13Cacau) [Questionário] 

 

“O professor tem que ser criativo nas aulas fazendo as aulas mais dinâmicas e 

interessantes.” (AR12Acerola) [Questionário] 

 

“Clareza na explicação dando exemplos do nosso cotidiano, aula prática.” 

(AA15Genipapo) [Questionário] 

 

            A relação professor-aluno deve ser constituída com muita parceria e 

empenho de ambas as partes, favorecendo assim a aprendizagem, o respeito 

entre eles. Conforme Krasilchik (2016),  

 
[...] em alguns casos os professores são capazes de transmitir 
com clareza e de forma interessante suas ideias aos alunos que 
são, por sua vez, estimulados a expor suas ideias, sentimentos e 
dúvidas. Em outros casos, há incompreensão de parte a parte, 
estabelecendo – se um clima de apatia ou mesmo de 
antagonismo, o que impede a interação entre professores e 
alunos e cria barreiras quase intransponíveis para o 
aprendizado. (KRASICHIK, 2016, p. 57). 
 

Nesse processo de ensino e aprendizagem, o professor e o aluno são 

peças fundamentais para que haja a aprendizagem, eles devem buscar 

promover boas relações entre si para que nada venha atrapalhar o principal 

objetivo dessa relação.    
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De acordo com os fatores que interferem negativamente no ensino da 

botânica, 12 alunos responderam que as palavras complexas e difíceis é o maior 

ponto negativo que interfere as aulas de biologia, os conteúdos extensos com 09 

respostas, 07 responderam a falta de laboratório e aulas práticas, 06 desinteresse 

dos estudantes, 05 o problema da indisciplina na sala de aula, 02 a falta de 

estrutura e recurso por parte da escola e mais 02 em último lugar  professores 

com pouca formação na área de botânica. 

 

Respostas dos alunos na ordem crescente 

 

(1º) Palavras complexas e difíceis.  

 

(2º) Falta de laboratório e de aulas práticas.  

 

(3º) Conteúdos extensos.  

 

(4º) Desinteresse dos estudantes.  

 

(5º) Falta de estrutura e recurso por parte da escola.  

 

(6º) Indisciplina durante as aulas.  

 

(7º) Professores com pouca formação na área de botânica. [Questionário] 

 

   Muitas escolas ainda não possuem infraestrutura adequada, porém vale 

ressaltar que existem algumas estratégias de ensino em que professores podem 

utilizar para a realização de experimentos e aulas práticas, tornando – as, mais 

agradáveis e compreensíveis, pois ressaltamos que em primeiro lugar eles 

relataram que as palavras complexas e difíceis interferem no ensino de 

botânica, assim o professor deverá buscar novas alternativas de aprendizagem 

que possa envolver os alunos durante as aulas. Sobre o problema nos conteúdos 



126 
 

 

 

da botânica “a nomenclatura botânica que é em latim ou latinizada. 

“Linguagem esta, raramente compreendida, podendo ser considerada como 

uma linguagem que foge da realidade dos alunos” (SILVA, 2008, apud RAMOS, 

2018, p. 27). Para tanto os professores da educação do campo, precisam ter 

práticas metodológicas que aproximem estes alunos ao contexto científico. 

 

“Conceitos da botânica é essa dificuldade.” (C1Arruda) [Entrevista] 

 

“Nomenclatura difícil.” (C2Mastruz) [Entrevista] 

 

            Assim como os alunos, os professores também concordam que as 

palavras complexas e difíceis é o maior ponto negativo que interfere as aulas de 

biologia e por isso encontram dificuldade para trabalhar o ensino de botânica 

em sala. C1Arruda e C2Mastruz, para eles os conceitos e nomenclatura da 

botânica são difíceis e muito complexos, dificultando o processo do ensino da 

botânica para os alunos.  

Essa coincidência nos remete às diferentes dificuldades que envolvem a 

disciplina de botânica na educação básica que já foram apontadas na literatura e 

ainda continuam nos dias de hoje (RAMOS et al., 2013): conteúdo complexo, 

excesso de termos técnicos, conceitos fora do cotidiano do aluno (LEMOS, 

2016), insegurança dos professores em relação aos conteúdos, falta de 

atividades práticas (URSI et al., 2018), sobretudo, pela ausência de estratégias 

metodológicas didáticas mais dinâmicas (SANTOS, 2017). De acordo com as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o ensino 

deve estar calcado não na memorização mecânica e na recepção submissa, mas 

na interdisciplinaridade e na contextualização, valorizando o raciocínio e a 

construção do conhecimento pelos agentes envolvidos (SANTOS, 2016). 

É necessário um ensino crítico de botânica que incorpore os saberes 

prévios dos discentes, sem com isso desprezar os aspectos teóricos da área, se 

faz necessário para ampliação da compreensão dos temas pelos discentes 

(SANTOS, 2016). A agricultura familiar na Pedagogia da Alternância seria um 
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dos recursos com possibilidades de oferecer estratégias para uma 

aprendizagem significativa dos conteúdos da botânica. 

 

“O jovem hoje tem o próprio celular que atrapalha, fica muito tempo nas redes 

sociais e estuda menos, hoje vejo que é uma dificuldade e é uma realidade em 

qualquer área, tem muito aluno que busca pra enriquecer o seu conhecimento, 

mais tem também aqueles que acaba esquecendo que ele precisa crescer pra vida, 

pra vida profissional, pra vida pessoal e acaba não usando para uma melhor 

formação.” (C3Gengibre) [Entrevista] 

 

           O professor C3Gengibre alega que é o celular, um dos elementos que 

dificulta trabalhar o ensino de botânica em sala. Pois os jovens perdem muito 

tempo nas redes sociais e esquecem que precisam estudar.  

           Com o avanço tecnológico, o aluno tem uma gama de informações e 

recursos para o estudo dos vegetais, com o uso correto do aparelho do celular, 

os professores precisam se adaptar as novas tecnologias e aproveitar-se destes 

recursos para aprimorar as suas aulas, “visto que essa rápida evolução exige do 

professor atualização permanente, acompanhamento e compreensão de todo o 

processo para que possa ensinar e escolher uma metodologia adequada” 

(SILVA, 2008, apud LEMOS, 2016, p. 46).  

           Contudo, um grupo de alunos relataram que os fatores que interferem 

negativamente no ensino, não só da botânica, mas também em outras áreas são:   

o desinteresse dos estudantes (06 alunos) e a questão do problema da 

indisciplina na sala de aula (05 alunos). Por mais que os professores façam para 

melhorar as suas aulas, se o aluno não estiver interessado, de nada adianta, e 

isto é um reflexo em todos os ambientes escolares do Brasil, e vários são os 

fatores que levam ao desinteresse e a falta de indisciplina por parte dos jovens 

que vai deste a desigualdade social a outros fatores como uso de drogas, 

violência doméstica etc.     

 

“Não são respondidas com exatidão.” (C2Arruda) [Entrevista] 
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“Algumas atividades são desenvolvidas em casa, nem todos desenvolvem com 

conforme a gente solicitou, mas a maior parte deles tem realizado.” (C3Mastruz) 

[Entrevista] 

 

Não nem todos desenvolvem com conforme foi solicitado, mas a maior parte tem 

realizado.” (C3Gengibre) [Entrevista]  

 

             Um ponto interessante requer uma reflexão sobre as atividades enviadas 

para os alunos realizarem no TC.  Os professores afirmaram que são enviadas 

atividades de biologia/botânica e que muitas não são resolvidas com exatidão 

pelos estudantes, e que uma minoria não realiza as atividades. Esse desencanto 

dos jovens pelo ensino é recorrente, não acontece só na educação campesina, 

mas também nos centros urbanos. Os motivos para tal situação são conhecidos: 

erros de políticas educativas, mal-estar geracional, currículos demasiado 

acadêmicos, falta de perspectivas futuras para os jovens, burocratização do 

trabalho dos professores nas escolas, condições de trabalho dos professores nem 

sempre dignas... há de tudo um pouco (CACHAPUZ; CARVALHO; GIL-

PERIZ, 2012, p. 18).   

 

“Não recebemos livros didáticos.” (AN12Quiabo) [Questionário] 

 

“Não. Porque temos que ter aulas prática, para termos a noção de como é o 

conteúdo.” (AU6Cenoura) [Questionário] 

 

 “Não, os livros precisam mostrar mais a realidade atual.” (A7Angico) 

[Questionário] 

 

“Talvez seja mais e legal se houver aulas diferentes não só no livro didático.” 

(AL5Abobrinha) [Questionário] 
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“Não recebemos livros didático. (Mais 13 alunos informaram sobre isso).” 

(AN12Quiabo) [Questionário] 

 

Nos depoimentos sobre se os conteúdos apresentados no livro didático 

são suficientes para uma boa aprendizagem de botânica, não foi possível 

avaliar, pois os alunos relataram que não recebem livros didáticos. Nas três 

escolas os professores elaboram o material de estudo. Porém é perceptível que 

alguns alunos que responderam sim, 12 alunos, o fizeram avaliando o material 

didático elaborado pelos professores e não o livro, 15 deles responderam que os 

livros didáticos não são suficientes para uma boa aprendizagem dos conteúdos 

de botânica. De acordo com Ramos (2012), eles são descontextualizados das 

realidades dos educandos, e as figuras atuais, não facilitam a percepção da 

morfologia estrutural e nem das espécies.  

 

 “Sim, mas muitos são complexos”, uso o livro para preparar as suas aulas.” 

(C2Mastruz) [Entrevista] 

 

“eu faço o material, faço as pesquisas e faço um resumo daquele conteúdo que eu 

quero que eles aprendam” (C1Arruda) [Entrevista] 

 

“a gente prepara apostila”, “vai fazendo as adaptações pra realidade local do 

aluno”. “Os livros não são preparados para a realidade nossa” (C3Gengibre) 

[Entrevista] 

 

            Já os professores relataram que não usam com os alunos em sala.  Alunos 

e professores disseram que não tem a quantidade de livros para todos e estes 

não condizem com a realidade local, alguns professores preparam o material 

didático, pesquisando em livros e tendo acesso a materiais da internet:  

         No geral os livros didáticos são muitos descontextualizados da realidade 

de cada região. Lemos (2016) perceberam em sua pesquisa que os autores dos 

livros didáticos estavam limitando os educandos às cópias dos textos pré-
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existentes e que aluno não era levado a uma reflexão crítica do que estava sendo 

discutido. Ultimamente no Brasil, tem havido muitas discussões sobre o livro 

didático, principalmente sobre a descontextualização deles. 

    

4.3.5 – Ensino contextualizado 

 

           Quando questionados aos professores se eles trabalham a realidade dos 

alunos quando preparam as suas aulas, contextualizando os conteúdos de 

botânica com a sua vida cotidiana. Todos responderam que procuram trabalhar 

o ensino de botânica contextualizando os conteúdos com a realidade dos 

alunos:  

 

“Não têm nem como, pois eles vivem a botânica o tempo todo.” (C1Arruda) 

[Entrevista] 

 

“Baseando no cultivo deles e plantas nativas de sua região.” (C2Mastruz) 

[Entrevista] 

 

  “Temos aqui alunos de vários municípios, de várias regiões, e a maioria deles 

está na região do semiárido, os conhecimentos práticos do dia a dia, facilita o seu 

entendimento, até porque muitos dos alunos nossos não vão continuar 

estudando, eles vão continuar na propriedade deles, os conhecimentos de biologia 

ou seja da botânica tem que estar associados a realidade pra tentar facilitar o 

entendimento, a produção, a sustentabilidade, a produtividade da propriedade 

dele.” (C3Gengibre) [Entrevista]   

 

           A contextualização do ensino torna este mais fácil, estimula o papel do 

protagonista e a postura autônoma do estudante, sempre tendo em conta que o 

professor continua a ser o mediador  do processo ensino-aprendizagem, 

responsável por identificar os conhecimentos prévios e o contexto dos alunos, 

escolher a forma de avaliação, tendo em conta que a contextualização não deve 



131 
 

 

 

ser uma limitação, ao contrário deve possibilitar que o aluno partindo de sua 

realidade,  o aluno  conheça outros horizontes  e possibilidades (URSI et al., 

2018).   

   Já os alunos (35 alunos) relataram que os professores fazem essa relação 

dando exemplos de plantas, ensinam os nomes científicos das plantas que eles 

cultivam ou que são região local, ensinam a cuidar das plantas, dos rios e das 

matas, facilitando a aprendizagem deles. No entanto para 03 alunos os 

professores não fazem essa relação e 05 alunos não souberam responder à 

questão. Vejamos algumas das falas dos alunos: 

 

“Ele traz a botânica para a nossa realidade e facilita o aprendizado.” 

(AI1Banana) [Questionário]                                   

 

 “Exemplificando e associando a disciplina com as culturas plantadas pelos 

alunos.” (AR12Acerola) [Questionário] 

 

“Mostrando exemplos do nosso cotidiano.” (AA15Genipapo) [Questionário] 

 

“Na aula ele relaciona com as áreas da prática da escola com a horta.” 

(A4Catingueira) [Questionário] 

 

“Transmitindo algum conhecimento que posamos colocar e praticar na nossa 

propriedade.” (A15Jurema) [Questionário] 

 

“Ele nus explica a cuidar das plantas a preservar as nossas matas e rios.” 

(AM3Chuchu) [Questionário]  

 

“Ensina relacionando com que a gente planta lá, com o que a gente estuda aqui.” 

(AC4Tomate) [Questionário] 
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   Quando o professor traz para a escola a realidade do educando, ele tem 

muito mais chance de conquistar a atenção desses nas suas aulas, fazendo com 

que os alunos obtenham as habilidades fundamentadas neste estudo.  

 
O material biológico vegetal é muito adequado para diversas 
atividades práticas (SANTOS et al., 2012), o que se torna um 
estímulo adicional para promover a habilidade de realizar 
investigações científica. Outra habilidade refere-se a 
compreender os procedimentos da classificação biológica. 
(URSI et al., 2018, p. 10). 
 

           Como exemplo de contextualização trago alguns exemplos retirados do 

diário de campo, observado durante as aulas de biologia nestas escolas,  

 

 “Se Mendel morasse no Brasil que semente ele usaria? Os alunos responderam: 

o feijão”. (C3Gengibre) [Diário de campo]  

 

           Como o conteúdo da aula era genética e logo após falou – se 

Biotecnologia, sempre dando exemplo das sementes modificadas 

geneticamente, o professor fez outra pergunta, 

 

“Por que a um número altíssimo de casos de câncer no Brasil?” (C3Gengibre) 

[Diário de campo]  

 

 Durante as aulas de botânica, a teoria e a prática devem andar juntas, 

pois uma complementa a outra, a teoria entra com o conhecimento empírico dos 

vegetais e a prática entra com o conhecimento vivo, real e concreto, onde 

manipulamos ou entramos em contado direto com o objeto de estudo, estas 

juntas facilitam e ressignificam a aprendizagem do educando, que o ponto 

central do ensino e aprendizagem.         

 

4.3.6 – Contribuição do ensino de botânica para a educação camponesa 

sob o olhar dos jovens 
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           Sobre a importância das plantas para a agricultura e para a manutenção 

de um planeta mais sustentável, a maioria dos alunos responderam que, 

 

“Que o plantio consciente e sustentável pode não só gerar renda, mas como 

também garantir a vida no planeta.” (AL5Guaraná) [Questionário] 

 

“A planta tem sua grande importância na vida de todos os seres, pois é através 

dela que retiramos os alimentos e tendo sua contribuição liberação do gás 

oxigênio responsável por nossa respiração.” (AL10Goiaba) [Questionário] 

 

  “As plantas têm uma grande função no nosso planeta que é a produção do 

oxigênio para nossa sobrevivência.” (A10Coroa de frade) [Questionário] 

 

 “A planta é de fundamental importância para a vida, já que é por elas que temos 

alimentos, matérias primas, oxigênio e outros.” (A14Palma) [Questionário] 

 

           Aprender a fazer um plantio consciente e sustentável é fundamental para 

a manutenção de um planeta mais equilibrado para todos, com a absorção da 

matéria orgânica que resta das plantas no solo, a importância na vida de todos 

os seres, na produção dos alimentos, na liberação do gás oxigênio responsável 

por nossa respiração, bem como relatam os alunos, o estudo da botânica deve 

promover no aluno a preocupação e a responsabilidade na construção e 

manutenção de um ambiente mais saudável, garantindo assim o seu futuro e o 

futuro das próximas gerações,    

 
os objetivos gerais da ação de educar, envolvem a compreensão 
da importância do homem para a manutenção da vida no 
planeta e sua ação no meio ambiente; construção de 
conhecimentos e responsabilidades ambientais; compreender 
que a natureza é muito importante para a saúde; conhecer os 
sistemas da natureza e os fisiológicos; relacionar o espaço social 
com a ação humana (MATTGE; BARBOSA, 2009 apud LEMOS, 
2016, p. 43). 
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           Os relatos mostram que os alunos estão conscientes sobre a questão 

ambiental, pois a cada dia temos que enfrentar as consequências deste descaso 

no mundo, onde os reflexos são vistos e sentidos por todos nós, mas cabe a cada 

um fazer a sua parte em defesa do meio ambiente. E como a botânica está 

presente na vida de cada um deles, é perceptível a importância que eles têm 

pelas plantas e tudo que estão ligadas a elas. 

           A botânica não é uma ciência isolada, ela precisa caminhar juntamente 

com outras ciências, e neste contexto os professores e demais profissionais da 

educação precisam primeiramente conhecer a ciência da sabedoria popular, a 

qual no meu ponto de vista, deu início a todas as outras ciências, 

principalmente a botânica que aqui é bem representada.     

 

4.4 – Concepções da escola e da família sobre a Pedagogia da 

Alternância na educação camponesa 

 

 Em esta categoria buscamos identificar quais os limites e possibilidades 

da Pedagogia da Alternância para a população camponesa e como ela têm 

contribuído para a valorização destes povos e de seus territórios. Está categoria 

está dividida em 06 subcategorias. 

 

4.4.1– Relação escola e família 

 

           Reforçam em suas falas como funciona a Pedagogia da Alternância na 

educação do campo, onde o aluno é o alternante e nesta troca de experiências 

vividas entre a escola e a família favorece o processo de ensino – aprendizagem. 

 

“Escolhi esta escola porque é uma que conseguimos trabalhar e estudar mesmo  

tempo, sem prejudicar os estudos.” (A6Abacate) [Questionário] 

 

“É um colégio com eixo rural, todas as atividades são voltadas ao aluno da zona 

rural.” (AV11Repolho) [Questionário] 
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“É uma escola que atende filhos de pequenos agricultores oferecendo curso para 

nossa formação.” (A11Malícia) [Questionário] 

 

A maioria dos alunos relatou que escolheram “esta escola” para estudar, 

pois conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque a mesma está 

dentro do seu contexto local, porque possui um ensino de qualidade, e outros 

disseram que na comunidade em que moravam não tinha transporte para levá–

los para a escola do ensino médio, que funcionava na cidade. 

Segundo Gimonet (1998), a apresentação da alternância em construção 

visa relacionar o afazer, com a prática, com saberes não escolares e com a 

construção do mundo. “Ela convida então a considerar a experiência no mesmo 

tempo como suporte de formação, caixa de saberes, funil educativo e como 

ponto de partida do processo para aprender” (GIMONET, 1998, p. 04). 

   Sobre o que acham desse processo de alternar períodos com a escola e 

com a família/comunidade e o que eles têm aprendido com esse processo de 

alternância, disseram: 

 

“Eu acho um processo bom, pois na semana que estamos no colégio nos 

dedicamos a aprender e quando chegamos em casa colocamos em prática.” 

(A6Abacate) [Questionário] 

 

“O importante que na escola aprendemos coisas novas e na família aprendemos 

os valores.” (A14Coco) [Questionário] 

 

“É um processo muito bom, porque os alunos vão para casa e desenvolve seus 

aprendizados na propriedade.” (A11Malícia) [Questionário] 

 

“Ótimo, por conseguir passar um tempo me dedicando exclusivamente para os 

estudos.” (A12Malva) [Questionário] 
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“Aprender que a alternância funciona porque dá tempo de trabalhar na minha 

propriedade.” (AM3Chuchu) [Questionário] 

 

“Aprende a respeitar mais as pessoas, alternância de 45 dias é ótimo e muito 

bom, mas sinto muita falta da minha família a gente fala com eles por telefone ou 

celular as vezes os pais vêm visitar a gente.” (AL5Abobrinha) [Questionário] 

 

“Eu acho bom por que aqui aprendemos várias coisas importante e aprendemos 

ter duas famílias, uma família verdadeira e outra de consideração e eu acho essa 

internação muito bom.” (AL8Pimentão) [Questionário] 

 

   Estes jovens na sua maioria quando retornam para as suas casas colocam 

em prática o que aprenderam na escola, havendo uma troca de experiências 

entre a escola e a família/comunidade.  

   As respostas nos levam a constatar que o convívio entre a escola e a 

família é para eles importante na sua formação e construção de valores. A 

família é a primeira escola, onde se aprendem os valores ao longo do tempo, 

como descreve o aluno “aprendemos a ter duas famílias” (AL8Pimentão), juntos, os 

valores constituídos no seio familiar e na escola se refletem na vida dos filhos - 

estudantes pelo resto da vida.   

Em relação a quantidade de visitas que os alunos recebem dos monitores 

durante o ano, os alunos da EFAMJ responderam que recebem de 02 a 03 visitas 

por ano, na CFR os alunos relataram que recebem de 12 a 15 visitas, com isso 

fica bem claro que a condição financeira da CFR (financiada por empresas 

privadas) é bem melhor do que às outras duas escolas públicas.   

 

“Não recebemos visitas por falta de transporte.” (AL8Pimentão) [Questionário] 

 

Da ERTE, 09 alunos disseram que não recebem visitas por falta de 

transporte e 04 alunos não souberam responder. O correto é que as escolas 

façam as visitas para acompanhar os alunos, se isto não é feito, a proposta da 
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Pedagogia da Alternância não está atendendo seus objetivos. Sobre isso, foi 

observado que os alunos e o coordenador da ERTE confirmam que as visitas 

não acontecem por falta de recursos financeiros.  

   Para que estas escolas do/no campo funcionem em consonância com 

todos os seus parâmetros pedagógicos é preciso uma política que inclua 

financiamento próprio para atender as suas necessidades, uma vez que mesmo 

contando com recursos do FNDE, estes não são suficientes para atender a 

demanda destas escolas, é preciso garantir o direito de uma educação digna e 

de qualidade.  Muitas vezes excluídas pela sociedade, elas precisam de 

parcerias com órgãos ou instituições privadas, como ONGs e até das próprias 

comunidades para se manterem funcionando.   

  A esse respeito Taffarel, Santos Júnior; Escobar (2010, p.5) colocam: 

 
Sem política pública e financiamento, a educação não se 
universaliza, pois é preciso construir uma política nacional de 
Educação Pública que contemple os trabalhadores e as 
especificidades do Campo, tendo como eixo as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 
aprovada desde 2002, orientação fundamental para garantir 
avanços na Educação do Campo e que se precisa conhecer bem, 
assim como a resolução nº 2, de 28 de abril de 2008. 
(TAFFAREL, SANTOS JÚNIOR; ESCOBAR 2010, p. 56). 
 

            Quanto a que tipo de atividade é desenvolvida durante as visitas.  

Apenas 15 alunos responderam que nas visitas os monitores acompanham o 

plano de estudo e dão assistência técnica na lavoura, pois muitos destes já estão 

com seus projetos PPJ prontos.  

 

“Avaliação dos planos de estudo, sanar dúvidas e a assistência técnica na 

lavoura.” (A5Guaraná) [Questionário] 

 

“Supervisionamento das áreas, porque assim eles realmente vêm se estamos 

colocando em prática corretamente o que foi ensinado.” (A6Abacate) 

[Questionário] 
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“Acompanhamento das áreas produtivas e das atividades do plano de estudo.” 

(A10Goiaba) [Questionário] 

 

“Acompanhamento do aluno e conhecer a sua realidade.” (A2Aroeira) 

[Questionário] 

 

“Acompanhamento das atividades realizada na propriedade.” (A4Catingueira) 

[Questionário] 

 

 “Auxílio na produção família e acompanha o desenvolvimento dele.” 

(A11Malícia) [Questionário] 

 

“Não porque não tem transporte.” (AM3Chuchu) [Questionário] 

 

“Não recebemos visitas.” (AL8Pimentão) [Questionário] 

 

             A maioria dos alunos afirmaram que os monitores acompanham as 

atividades, auxiliando na produção familiar como forma também de conhecer a 

realidade deles, pois os PPJ destes alunos ainda estão em andamento.  Apenas 

13 alunos não receberem visitas devido à falta de transporte na escola. É 

importante ressaltar que esses são da ERTE e ingressaram em 2019 na 

instituição e são alunos do 1º ano do ensino médio. E geralmente os projetos PPJ 

na Pedagogia de Alternância são preferencialmente realizados pelas turmas do 

3º ou 4º ano, onde os alunos e seus familiares recebem a visita dos seus 

monitores para avaliar os projetos e os planos de estudos. Segundo Gimonet 

(1998), as visitas e acompanhamento após cada alternância é um reforço 

pedagógico. 

 
A alternância supõe então um forte trabalho pedagógico e de 
acompanhamento de cada alternância para fazer nascer, 
elucidar, formalizar, modificar o ou projetos. A alternância 
torna – se também uma pedagogia do projeto (GIMONET, 1998, 
p. 04). 
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            Ao respeito, familiares em suas falas confirmam as visitas. Vejamos: 

 

“Orienta meu filho na área de produção e nas atividades, são 15 vistas por ano.” 

(F1Vinhático) [Entrevista] 

 

“Orienta sobre as produções de aves e plantas domésticas, ver se os estudantes 

estão aplicando o que aprende em casa. Ocorrem duas vezes por ano.” (F1Licuri) 

[Entrevista] 

 

“Não recebe visitas não.” (F3Embaúba) [Entrevista] 

 

 De acordo com as famílias, em relação as visitas realizadas pela escola 

em sua propriedade, 02 da CFR responderam que são 15 visitas por ano, da 

EFAMJ 03 confirmam que são 02 visitas e as outras da ERTE, 03 famílias 

disseram que não recebem visitas, e justifica:  

 

“A logística é muito complicada, porque nós moramos a mais de 200 km.” 

(F1Cássia) [Entrevista] 

 

            Os dados batem parcialmente com as informações dos educandos, a 

diferença é da escola (ERTE), pois os familiares não confirmaram a falta de 

transporte por parte da escola e nem a falta de recursos para aplicar nas visitas 

técnicas como foi relatado pelos alunos. 

           As visitas as famílias são realizadas só em duas escolas, segundo os 

relatas dos coordenadores, confirmando com os dados dos alunos e da família: 

 

“... acontecem 15 visitas do monitor na sua propriedade, se o monitor teve lá e 

percebeu que algo não está sendo bem conduzido ou precisa retornar por outro 

motivo, pois precisa conversar com a família”. (C1Mandioca) [Entrevista] 
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           A fala do C1Mandioca corrobora a fala dos alunos desta escola. São 15 

visitas realizadas pelos monitores das turmas, e estas são para acompanhar os 

alunos nas suas atividades e orientá-los nos seus projetos. 

 

“No mínimo 02 visitas no ano, a primeira visita o monitor vai conhecer a família 

e ver como é a relação desse aluno com a família, ver o que produz na 

propriedade para dar apoio”. (C3Inhame) [Entrevista] 

 

           Igualmente comprova o que os alunos disseram, estas visitas são para 

conhecer a família ou seja fazer um diagnóstico da realidade deles, orientá-los 

sobre possíveis problemas na sua propriedade e a segunda visita para verificar 

e avaliar se houve alguma mudança destas situações, além de acompanhar o 

jovem.  

 

 “... desde o ano de 2016, não tem mais os carros, nem pessoal para fazer as 

visitas às casas dos estudantes” (C2Aipim) [Entrevista). 

 

           No entanto, apesar de não acontecerem visitas na ERTE, foi possível 

perceber que se houver algum problema na escola com um dos alunos, é feito 

contato com os pais pelo telefone ou o aplicativo WhatsApp, dando toda 

assistência.  

           De acordo com os depoimentos dos coordenadores se nas escolas 

pesquisadas desenvolvem os instrumentos pedagógicos aplicados pela 

Pedagogia da Alternância, como por exemplo: o Projeto Profissional do Jovem, 

estágios, caderno da realidade e plano de estudo etc. Duas escolas a CFR e a 

EFAMJ fazem visitas as famílias, utilizam a folha de observação e fazem visitas 

e viagem de estudo. E só uma escola a EFAMJ serão a noite. Das três escolas 

pesquisadas somente uma, a ERTE, não realiza as atividades na propriedade 

dos educandos. Com a implantação do ensino médio em (2019), não foram 

esclarecidas como sucederá o currículo dos anos subsequentes ao 1º ano do 

ensino médio. Os instrumentos pedagógicos são partes essenciais na formação 
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do alternante e este faz um elo com o “tema gerador”. Para cada sequência de 

alternância: a ação pedagógica pode ser dada através de uma organização 

temática. [...] Assim, uma ação desta por tema permite dar uma formação 

associada (profissional e geral) e construir o sentido, ou seja, aprender com mais 

eficiência (GIMONET, 1998, p. 8).          

           As atividades desenvolvidas nas escolas têm características distintas. 

           Na CFR, os alunos realizam as aulas práticas nas áreas de cultivos da 

própria escola ou em localidades parceiras da instituição e nas propriedades 

dos próprios jovens, com cultivos aplicados na agricultura familiar, 

desenvolvendo o seu PPJ e nas comunidades realizam palestras, seminários 

juntamente com a e escola.  

           Na EFA MJ os alunos realizam as atividades práticas também na própria 

escola, que vão desde a limpeza da sala de aula até a distribuição de alimentos 

para os animais. Em suas propriedades eles realizam as atividades do PPJ, na 

agricultura ou na criação de animais que é o forte dessa região, outros optam 

por outros tipos de projetos, a exemplo de: a construção de casa de farinha ou a 

formar uma associação, por exemplo. 

           Na ERTE, como é o primeiro ano da escola com o ensino médio, são 

realizadas atividades práticas na escola por meio da disciplina “Práticas de 

Educação do Campo”, ministrada por um professor formado em agronomia.  

           O Projeto Profissional do Jovem ou projeto de vida como é conhecido por 

muitos,  

 
[...] é o resultado de uma análise minuciosa da situação 
histórico – familiar à aptidão do jovem, à motivação e 
planejamento, constituem sua proposta de inserção 
profissional, (SANTOS; PINHEIRO 2005, p.41, apud BEGNAMI; 
BURGHGRAVE, 2013, p. 235). 
   
 

“Eu digo que não poderia ter uma relação melhor, porque uma das coisas que a 

gente tem é o próprio nome da escola, da instituição é “Casa Familiar Rural” o 

foco é a família.” (C1Mandioca) [Entrevista] 
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“Mais efetivamente acontece quando do momento da matrícula, no campo, 

visitas nas casas dos estudantes, nas reuniões de pais e responsáveis, e nas 

reuniões do colegiado.” (C2Aipim) [Entrevista] 

 

“Na hora que sentir necessidade em vim aqui, quando tem algum problema.” 

(C3Inhame) [Entrevista] 

 

            A respeito da relação da escola com a família dos educandos, os 

coordenadores relataram que as famílias participam de todos os processos em 

que os jovens estão envolvidos, bem como:  

 

“Nas reuniões de colegiados, nas reuniões letivas, no momento das matrículas, 

na hora que eles sentirem necessidades de virem a escola, nas visitas em suas 

propriedades.” (C2Aipim) [Entrevista] 

 

 “Na hora dos registros do livro caixa onde acompanha o filho, se o jovem não se 

comportou bem na escola, e a escola sempre ajuda aquelas famílias que tem pouca 

condição financeira.” (C1Mandioca) [Entrevista] 

 

 “A gente aqui tem a questão da sessão né, que é a contribuição que ele dá pra se 

manter que é no valor de R$ 30,00, que é na sessão que chama de quinzena, 

algumas tem um pouco de dificuldade e tem uns padrinhos que às vezes somos 

nós mesmos que apadrinha sem eles saberem.” (C3Inhame) [Entrevista] 

 

           A relação da família com a escola deve ser um processo natural pois, na 

Pedagogia da Alternância “facilita a interação e a participação do aluno em sua 

família e comunidade, sem bloquear o desenvolvimento normal e a conquista 

dos espaços de autonomia que o jovem vai construindo.” (BEGNAMI; 

BURGHGRAVE, 2013, p. 50).  
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4.4.2 – Problemas e dificuldades encontrados pela escola e pela família 

 

           De acordo com as famílias, os maiores problemas e dificuldades que têm 

enfrentado na agricultura familiar são os preços de venda dos produtos, a seca, 

doenças nas plantas e nos animais e a presença de pragas como o principal 

fator. A seguir algumas falas: 

 

“Diversas crises de preços, muitas pragas na pimenta do reino.” (F1Vinhático) 

[Entrevista] 

 

 “As pragas, a mortalidade do cacau e as estradas ruins que dificulta o 

escoamento do produto.” (F1Cássia) [Entrevista] 

 

“Os preços na época de grande safra, pois fica muito barato pela cooperativa e 

assim muitos agricultores vendem para os atravessadores.” (F2Jacarandá) 

[Entrevista] 

 

“O problema da seca com a falta de chuva, então só plantamos no período do 

inverno e na época das trovoadas. Na apicultura a estiagem afeta a produção da 

floragem.” (F3Quixaba) [Entrevista] 

 

As dificuldades que nos enfrenta mais aqui nessa área é mais as pragas, as 

pragas na roça de cacau, na roça de graviola mesmo ou você vai de produto certo 

para poder combater as pragas ou daí os seus produtos cai muito de produção 

devido ao ano né, as outras coisas não.” (F2Cedro) [Entrevista] 

 

“As pragas e doenças nos animais.” (F3Embaúba) [Entrevista] 

 

   Realmente, a quantidade de pragas nas produções é, em geral, um dos 

maiores problemas da agricultura, isso decorre dela própria, pois com o uso 

excessivo dos agrotóxicos cada vez mais potentes, estas pragas que sobrevivem 

se reproduzem com mais resistências, gerando seres mais fortes, e com isso vira 
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um círculo vicioso, gerando grandes prejuízos na vida dos sujeitos do campo e 

do meio ambiente no qual ele habita.     

  Em épocas de seca, na tentativa de amenizar a baixa produção, os 

agricultores recebem auxílio financeiro do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em casos de perda de mais 

de metade da produção. Questões ambientais, como o aquecimento global 

vindo pelo desmatamento desenfreado das nossas florestas, a grande 

concentração de queimadas, tem contribuído muito no agravamento das secas 

influenciado no clima e no tempo afetando as produções agrícolas, inclusive, 

nesta região de transição entre o cerrado e a caatinga, onde também são 

continuamente identificados grandes focos de desmatamento.  

           A crise de preços no período de safra, quando há grande demanda de 

produtos da mesma espécie, a tendência é a baixa de preço, o que prejudica o 

produtor. Quando isso acontece muitos preferem vender seus produtos aos 

atravessadores, sendo que nem sempre o preço é justo. Contudo, “Quando o 

trabalhador coopera sistematicamente com outros, livra-se dos grilhões de sua 

individualidade e desenvolve as possibilidades de sua espécie” (MARX apud 

BOTTOMORE, 1993, p. 80 apud CALDART 2012, p. 160). 

   Mas, a realidade é que muitas regiões no interior do estado não possuem 

cooperativas vinculadas à agricultura familiar que facilitem a comercialização 

dos produtos, por isso sem ter outra opção venda, aos atravessadores10 , mas 

outros optam em repassar os produtos diretamente para os feirantes ou para os 

Supermercados, mantendo assim uma freguesia semanal ou quinzenal por um 

preço melhor para ambas as partes.  

   Já nas cidades que possuem cooperativas, comercializar os produtos é 

mais fácil, pois toda a responsabilidade fica por conta da cooperativa. As 

cooperativas citadas por eles foram: Cooperativa de Produtores Rurais de 

Presidente Tancredo Neves (COOPATAN), Cooperativa de Trabalho dos 

                                                           
10 Pessoas que compram os produtos agrícolas para revenderem nos grandes centros urbanos por 

um preço mais em conta que, na maioria das vezes, não paga nem as despesas da produção agrícola ou de 

transporte. 
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Agentes de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (COOAFA), Cooperativa 

dos Pequenos Produtores Agroecológicos do Entorno de Ruy Barbosa 

(COOPAERB) e Cooperativa Agrícola Gandu (COOPAG).  

   É possível perceber que estes territórios ainda precisam de políticas 

públicas voltadas para a valorização da agricultura familiar, que garantam sua 

autonomia, fortalecendo o vínculo com a terra e com questões sociopolíticas do 

seu cotidiano. Por exemplo o município de Jaguaquara, que é o maior 

município em extensão territorial e maior o município em população do 

Território Vale do Jiquiriça, e a mesma não possui nenhuma cooperativa 

voltada a agricultura, sendo nesta cidade está concentrada umas das maiores 

produções de hortifrutigranjeiros da região, com isso percebemos a falta de 

políticas públicas no que diz respeito a agricultura familiar e a influência do 

agronegócio na região.   

   Outro problema evidente são as estradas ruins ou em condições precárias 

que dificultam o escoamento dos produtos para os centros urbanos, um 

problema quase que geral nos pequenos municípios baianos.  

   As informações apontadas pelas famílias revelam a agricultura como 

principal fonte de renda, complementada com outros serviços como a bolsa 

família, por exemplo, pois afirmaram que só a renda da produção agrícola não é 

suficiente para manter a família, conforme está representado na Figura 20.  
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Figura 20- Fonte de renda das famílias participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

   De acordo com o depoimento dos coordenadores sobre quais 

dificuldades encontradas pela a escola hoje, a falta de recursos financeiros foi o 

ponto mais discutido, no caso a ERTE é a escola com maior dificuldade 

financeira, precisando da ajuda de toda a comunidade Jaguaquarense e do 

governo do estado para se manter funcionando. 

   As instituições, mesmo com o apoio governamental, de ONGs e a 

comunidade, enfrentam sérios problemas com a escassez de recursos 

financeiros para manutenção da escola. Pois apesar de receberem a verba do 

FNDE e de outras instâncias, ainda precisam de mais recursos, pois a demanda 

é muito grande, principalmente com alimentação, recursos didáticos e 

pagamento dos funcionários. Temos relatos também de uma escola firmada 

numa área rural, que com o avanço da cidade, hoje se encontra praticamente 

dentro da cidade e isso dificulta a realização de algumas atividades como a 

criação de bovinos e suínos.  

 

“A falta de recursos financeiros insuficientes para a manutenção da escola, a 

falta de parcerias com outras instituições.” (C2Mastruz) [Entrevista] 

 

“A gente tem várias dificuldades, primeiro a gente funciona num local mais 

próximo da cidade, e os alunos estão tendo acesso as coisas novas que o mundo tá 

oferecendo isso traz coisas boas, mas traz também problemas, temos a questão 
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financeira que ainda é um fator limitante para nós, porque se a gente tivesse 

mais recurso a gente conseguia dar mais oportunidade aos alunos, aos 

professores. Hoje a gente ainda tá tendo um esse suporte por parte do estado, mas 

a gente não sabe como será o dia de amanhã pra fazer com que a EFA sobreviva.” 

(C3Gengibre) [Entrevista] 

 

“A falta de recursos financeiros para manutenção da escola. Em 2019, tem 

sobrevivido dos recursos federais: PDDE, PNAI e outros, e de doações da 

comunidade.” (C2Aipim) [Entrevista] 

 

   Entre outras coisas, um destaque que também é feito pelas famílias, é o 

consumo de bebidas alcoólicas, de drogas, uso excessivo do celular (a falta de 

limites):  

 

“...outra dificuldade também que a gente enfrenta são problemas familiares que 

eles enfrentam, pais com problemas de alcoolismo e que tem conflitos em casa.” 

(C1Arruda) [Entrevista]  

 

   O uso de drogas é um problema que a maioria das escolas enfrenta, não 

só na cidade, mas também no campo e que afeta o aprendizado dos alunos, a 

convivência com amigos e principalmente com a família. E a questão das 

famílias ausentes como disse a coordenador “C3Inhame”, muitas famílias estão 

ausentes por vários motivos, hoje vivemos em uma sociedade em que a família 

vem perdendo o seu valor, pois os conceitos familiares se perderam neste 

tempo moderno e temos que acompanhar as mudanças e suas diversidades 

respeitando–as e mantendo uma boa relação com estes sujeitos que é tão 

importante para a formação do indivíduo.                     

 Quanto ao uso do celular: 

 

 “Além da questão do financeiro, o problema é o celular, jovens nunca sabe o 

limite que eles têm, alguns problemas familiares que atrapalham bastante  
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 A esse respeito, uma das coordenadoras fala que não vê este como 

problema, pois este recurso pode ser utilizado como um instrumento 

metodológico na aula, mas como disse: 

 

 “os jovens nunca sabem o limite”. (C3Inhame) [Entrevista 

 

rendimento deles, às vezes a questão do amadurecimento precoce.” (C3Inhame) 

[Entrevista] 

 

            Para enfrentar este problema, a ERTE em reunião com os pais, solicitou 

para os alunos não levarem o celular para escola. Na EFA MJ a escola 

confeccionou quatro caixas, uma para cada turma, onde os alunos guardam os 

celulares durante o período das aulas e só recolhem no final do dia.  

  Um outro problema relatado foi a clientela, veja o relato da professora: 

 

“A gente recebe alunos aqui que não conseguem ainda fazer as quatro operações 

matemáticas básicas e meninos que não conseguem escrever o básico, não 

conseguem fazer interpretações básicas” (C1Arruda) [Entrevista] 

 

   As palavras da professora são queixas feitas de uma forma geral por 

professores do ensino básico, isto não acontece só nas escolas do campo.  De 

fato, essas deficiências quanto ao conteúdo básico próprio do ensino 

fundamental, foi constatado nas respostas dos alunos aos questionários, muitos 

erros de português foram identificados nas três escolas, os jovens estão 

chegando ao ensino médio sem completarem as habilidades e competências do 

ensino fundamental.  

   O ensino público tem passado por várias transformações difíceis que 

prejudicam o processo do ensino–aprendizagem dos educandos,  vivenciamos 

diversas situações: salas lotadas com 40 a 45 alunos, falta de recursos didáticos, 

indisciplina dos alunos e desrespeito para com o professor, professores 
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insatisfeitos com baixos salários e sem reajustes anuais, que ficam desmotivados 

e muitos não se comprometem na realização das suas atividades, profissionais 

que não investem numa formação continuada, outros que se permitem ter 60 ou 

80 horas aulas com jornadas de trabalho em várias escolas e até em diferentes 

lugares, e não conseguem fazer um bom trabalho, pois não tem tempo de 

preparar suas aulas. Mas, contudo, isso, temos o que é pior, o descaso com o 

ensino público, com corte de verbas e diminuição dos recursos destinados à 

educação neste contexto político atual.   

 

4.4.3 – Agricultura familiar 

 

            Todos os alunos afirmaram há predominância da agricultura tradicional 

de subsistência ou familiar, tipo de agricultura praticada em pequenas 

propriedades (permacultura), os trabalhos de plantar, cuidar e colher são feitos 

pelo agricultor e seus familiares. Em geral, eles plantam diversas culturas para 

o consumo próprio e outras são comercializadas para garantir a renda da 

família. Alguns também criam animais como galinhas e porcos para o consumo 

da família, já tem outros que criam animais para comercialização produtos 

como carne, leite e mel.  

            Sobre que tipo de trabalho ou cultura predominante na sua propriedade, 

28 alunos responderam que suas famílias só praticam a agricultura, 15 

responderam que praticam a pecuária, estas duas atividades estão presentes na 

maioria de suas residências, sendo que há 25 famílias que praticam as duas. 

           Segundo os alunos, as atividades agrícolas praticadas por suas famílias, a 

de maior produção é a de fruticultura que corresponde a 20 famílias, onde 

cultivam (banana da terra, graviola, cupuaçu, guaraná, cacau, maracujá, mamão 

e abacaxi), 07 famílias produzem olericultura para comercialização (aipim, 

mandioca, jiló, chuchu, batata doce, pimenta do reino, berinjela, milho, feijão, 

gengibre e pepino), a maioria também cultivam a  horticultura para o consumo 

familiar (coentro, salsinha, cebolinha e alface), apenas 01 família se dedica a 

floricultura com o plantio de rosas e crisântemos. 
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           No que diz respeito à criação de animais: 09 famílias criam aves, 03 se 

dedicam à pecuária (de corte e leite), 01 à criação de suínos, 02 à apicultura 

(produção de mel).  

           O Projeto Profissional do Jovem (PPJ) é um “instrumento pedagógico que 

orienta aos jovens a elaborar um projeto que articule a sua inserção social e 

profissional” (BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2013). Estes projetos são 

desenvolvidos pelos estudantes em suas propriedades.  Na área da agricultura, 

14 jovens estão desenvolvendo o projeto na área da fruticultura, 13 na 

olericultura, 12 com horticultura e 01 projeto de cafeicultura. Na criação de 

animais:  01 projeto de piscicultura, 01 de bovinocultura e 01 projeto de casa de 

farinha na comunidade e alguns destes jovens relataram que também pensam 

em desenvolver a apicultura e avicultura.  

           Burghgrave (2011, p 190) afirma que “hoje, o projeto EFA/CEFFA 

integra–se nas políticas públicas de um desenvolvimento agrário que visa o 

fortalecimento da agricultura familiar baseada nos princípios da agroecologia”. 

           A agroecologia trabalha ao lado da agricultura familiar e é uma referência 

no nosso estado e em outras regiões do Nordeste,  

 

A agricultura familiar ainda sofre os estigmas da sua vinculação 
com o atraso produtivo. Apesar disso, a agricultura familiar 
corresponde à principal atividade dos agricultores brasileiros, 
inclusive no Nordeste brasileiro (SOUZA, 2011, p. 238). 
 

           A agricultura familiar é uma das melhores atividades de produção para 

se desenvolver a agroecologia, os camponeses são grandes contribuintes da 

renovação e conservação dos recursos naturais, mas para isso acontecer, deverá 

haver na comunidade em que ele esteja inserido uma preocupação com os 

problemas ambientais ao seu redor e promover reflexões sobre o seu 

compromisso com a manutenção de um ecossistema mais sustentável para 

todos. 
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Figura 21- Tipos de culturas predominantes na propriedade em relação a agricultura  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
           Nos dados extraídos dos depoimentos das famílias em relação ao tipo de 

cultura conforme a figura 21, destaca-se a fruticultura com o plantio de o cacau, 

a banana, a graviola e o guaraná; depois a horticultura; seguida da olericultura 

com o plantio de mandioca e pimenta do reino (condimentos) e as plantas 

medicinais e ornamentais. Uma família relatou que participa de um projeto de 

Associação de polpas de frutas. Comparando estes relatos com os dados da 

pesquisa do SEI (BAHIA, 2019, p. 3), segundo o censo de 2017,  

 

o estado da Bahia participou com 12,2% na produção de frutas, 
sendo que banana (34,8%), mamão (16,2%) e maracujá (9,3%) 
são culturas pertencentes à lavoura permanente e com alta 
representatividade na agricultura familiar. 
(http://www.sei.ba.gov.br/images/publicacoes/download/ag
ricultura/agricultura_familiar_bahia_2016.pdf. Acesso em 
setembro de 2019). 
 

            Podemos constatar que realmente houve um aumento na produção de 

frutas no estado, nos últimos anos. Para a agricultura familiar, é uma grande 

conquista, pois mostra a importância deste serviço para os povos camponeses e 

para o estado.  

 

 

 

http://www.sei.ba.gov.br/images/publicacoes/download/agricultura/agricultura_familiar_bahia_2016.pdf
http://www.sei.ba.gov.br/images/publicacoes/download/agricultura/agricultura_familiar_bahia_2016.pdf
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Figura 22- Tipos de culturas predominantes na propriedade em relação a criação de 

animais  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

   Sobre as culturas nesses municípios conforme mostra a figura 22, foi 

possível observar maior índice na avicultura, e as demais culturas estão no 

mesmo patamar. Estes resultados são bem parecidos com os dados informados 

pelos alunos. 

    De acordo com a proposta da Pedagogia da Alternância aplicada pela 

escola, se têm contribuído para melhoraria da agricultura da sua família e as 

condições de vida dos agricultores da sua região, os alunos afirmaram: 

 

“Pra minha família contribuiu tanto na renda, como nos manejos.” (A2Abacaxi) 

[Questionário] 

 

“Sim, pois o que aprendemos aqui, aplicamos em nossa propriedade e passamos 

para comunidade através de seminários, palestras e dia de campo.” (A10Goiaba) 

[Questionário] 

 

“Sim, orientando que uso de agrotóxicos faz mal para saúde e fazendo eles 

optarem por alimentos orgânicos.” (A2Aroeira) [Questionário] 

 

“Sim, aprendemos técnicas para melhorar a produção pratica do solo, de como 

reter a água através de cobertura etc.” (A15Jurema) [Questionário] 
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   Percebe–se que em muitos dos relatos eles declaram que houve melhorias 

com a proposta da Pedagogia de Alternância aplicada pela escola, onde têm 

contribuído para melhoraria da agricultura da sua família e as condições de 

vida dos agricultores da sua região, no manejo dos solos, no trabalho em grupo 

na comunidade “mutirões”, trocando os agrotóxicos pelo cultivo consciente do 

orgânico, e com isso houve melhorias na renda familiar.  

  De acordo com Costa; Freitas e Marinho (2018), “Esse modelo de 

educação do/no campo através da pedagogia da alternância, vem dando 

resultados consideráveis na formação de profissionais para a vida e para 

transformações de suas realidades” sendo assim o estado da Bahia só tem a 

ganhar com a presença das EFAs, onde as mesmas vem transformando as 

comunidades campesinas, e contribuindo com o avanço de suas regiões. 

    

4.4.4 – Contribuição do ensino de botânica para a educação camponesa 

sob o olhar da família 

 

           Precisamos destacar os relatos das famílias, que de forma unanime 

reconhecem que houve sim mudanças no comportamento familiar no que se 

refere ao tratamento com as plantas e no cuidado com a natureza, depois do 

contato com a Pedagogia da Alternância aplicada na escola. Apesar de não 

conhecer o conceito da “botânica”, muitos o relacionaram com o termo 

“planta”, e assim ficou mais fácil de aproximá – la a vida no campo.   

  

Passamos a ter um olhar, mas prestativo digamos assim com essas plantas. 

(F2Jacarandá) [Entrevista] 

 

“Percebemos que precisa preservar as nascentes e as árvores para ter uma 

qualidade de vida melhor no campo.” (F1Cássia) [Entrevista] 

 

“Aprendemos que ninguém pode mexer nas nascentes, cabeceiras e margem rio, 

temos aqui 15 m de um lado a outro que não pode mexer em nada e o lugar que a 
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gente ficar sem plantio nós vai fazer agora um projeto da associação para plantar 

nas margens do rio madeiras que vai poder sobrar mais as margens do rio.” 

(F2Cerdro) [Entrevista] 

 

           Mas, percebemos que ainda precisamos avançar, pois ainda existem 

famílias que utilizam os agrotóxicos “...não utiliza mais agrotóxicos próximos ao 

rio...” como relata (F2Jacarandá) [Entrevista]. Porém a grandes avanços como, a 

recuperação das nascentes, fazer mudas e podas corretas, técnicas novas de 

irrigação para economizar água e preservar as nascentes e as árvores, com estes 

aprendizados todos estão contribuindo com a manutenção da vida em suas 

comunidades.  

             Conforme seus depoimentos, aprenderam a cultivar diversos tipos de 

plantas e a cuidar dos quintais, a utilizar EPIs, a controlar o uso de produtos 

químicos, usar adubação verde no cultivo, manejo do solo, cultivar plantas com 

flores para ajudar as abelhas na produção de mel. 

 

“Utilizamos os produtos controladamente medindo e com roupas 

especializadas.” (F1Vinhático) [Entrevista] 

 

“É proibido implantar projetos em áreas de desmatamento os projetos não são 

aprovados né, que a gente recebe um auxílio é um apoio de insumos para 

implantar os projetos e se for em áreas de desmatamento não tem esse auxílio 

né.” (F2Jacarandá) [Entrevista] 

 

“Sim, a minha filha já tinha uma consciência de que deveria preservar a 

natureza. Mas a partir das aulas com o professor Paulo essa consciência 

aumentou.” (F1Cássia) [Entrevista] 

 

            No entanto, 1Vinhático na sua fala revela, mais uma vez, o uso de 

agrotóxicos na região, de famílias que ainda não praticam a agricultura 

agroecológica, ingenuamente ou não, sem a preocupação com a garantia da 
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vida nos ecossistemas e da sustentabilidade no campo. Já em outros 

depoimentos percebe-se a prática de uma agricultura fundamentada na 

agroecologia.  É importante que o pequeno produtor tenha consciência que o 

desenvolvimento rural depende do equilíbrio dos fatores sociais, econômico e 

ecológico, que para que haja um desenvolvimento sustentável e necessário a 

integração dos saberes de acordo com as tarefas diárias, e empreender a sua 

renda através dos meios produtivos agrícolas e não agrícolas: como o 

artesanato, o turismo entre outros, mas sempre utilizando meios sustentáveis, 

(SOUZA, 2011).  

           No entanto para produzir os alimentos os agricultores na sua maioria 

utilizam ainda muitos produtos químicos, e estes têm agravado muito a saúde 

dos produtores principalmente os que lidam com os produtos e os 

consumidores, a segurança alimentar deveria ser uma questão de saúde 

pública, pois muitos estão morrendo por comer alimentos envenenados.  

           Nesse sentido, relatados pelos familiares, a botânica entra com o conceito 

de “Ecologia”, pois esta disciplina prega as melhores relações possíveis aos 

seres vivos e não vivos, pois um não vive sem o outro, agindo desta maneira 

estes seres garantirão o equilíbrio no ecossistema em que estão inseridos, 

mantendo a vida das espécies e a conservação ambiental.    

 

4.4.5 – Valorização da educação camponesa 

 

A Pedagogia da Alternância pode contribuir para a melhoria da 

educação do campo? A respeito, os professores disseram, “C1Arruda: “ele 

consegue ter tempo de fazer as coisas dele”, C2Mastruz: “Valoriza o homem do campo” 

C3Gengibre: “que a gente cumpra aquilo que está na essência da Pedagogia da 

Alternância”. Se a Pedagogia da Alternância for praticada na essência como 

expressa o professor “C3Gengibre”  o aluno tem tempo para exercer suas 

funções dentro da sua propriedade, pois na alternância ele fica um período na 

escola e outro com a família e esta foi uma das visões da proposta da educação 

do campo, como afirma o professor “C2Mastruz, “valoriza o homem do campo” e 
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dentro desta proposta que foi criada a Pedagogia da Alternância que tem seus 

princípios próprios que assegura e contribui na formação do jovem camponês.  

 Com um ensino que tem como base os conhecimentos prévios dos jovens 

campesinos, a Pedagogia da Alternância promove um ensino contextualizado 

por meio dos temas geradores.   

 
Investigar o Tema Gerador é investigar, o pensar dos homens 
referido à sua realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade 
que é a sua práxis. Quanto mais assumam os homens uma 
postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais 
aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade 
e, explicitando sua temática significativa, se apropriam dela, 
(FREIRE, 2011 apud FOERSTE, 2019, p. 131). 
 

Todos os coordenadores confirmam que a Pedagogia da Alternância tem 

contribuído com a melhoria da educação do campo, desde que: 

 

 “Dá oportunidade aos jovens está contribuindo com a mão de obra na sua 

própria propriedade, de estar levando esses conhecimentos e favorece em tudo a 

agricultura familiar e a vida no campo, porque ele não precisa sair da sua região, 

da sua comunidade”. (C1Mandioca) [Entrevista]  

 

            A Pedagogia da Alternância garante ao alternante e à sua família meios 

acessíveis para eles se firmarem no campo, pois os alunos aprendem o 

conhecimento científico na escola e quando retornam para casa aprimora–os 

com o conhecimento popular da família, valorizando com o que cada um tem 

para melhor lhe oferecer. E está relação promoverá a valorização dos jovens 

camponeses e de suas famílias e com isso provavelmente diminuirá o êxodo 

rural na região. 

   Em relação se os alunos pretendem permanecer no campo e seguir a 

carreira de agricultor, e contribuir com o avanço da agricultura familiar na sua 

região e no seu município ou se pretende permanecer no campo exercendo 

outra profissão, menos a de agricultor, mas contribuindo com o avanço da 

comunidade local por meios de outras profissões, conforme a figura 23. 
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Figura 23- Resultado de jovens que pretendem permanecer no campo 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 
 

    Dos jovens pesquisados, 58% deles pretendem permanecer no campo e 

praticar a agricultura familiar, 16% não pretendem permanecer no campo, 14% 

deles pretendem continuar seus estudos e cursar uma faculdade, 12% querem 

permanecer no campo, mas com outra profissão, não a de agricultor. Então 70% 

dos jovens pretendem permanecer no campo. Se os jovens que forem para a 

faculdade, ao concluírem a graduação, voltassem para o campo praticando a 

sua profissão, teríamos profissionais disponíveis para um bom 

desenvolvimento nestes territórios camponeses, transformando a vida destas 

comunidades e do meio em que vivem.  

           O campo hoje abre um leque de oportunidades para os agricultores 

familiares e estes podem exercer outras funções no meio rural sem ser 

necessariamente só, as das práticas agrícolas, então a escolas precisam orientar 

aos jovens quanto as outras oportunidades que existem de ocupação no campo, 

valorizando assim a vida e os seus territórios camponeses.  

 

As ações dos agricultores poderão ser distribuídas entre a 
lavoura e as atividades complementares não-agrícolas. 
(SOUZA, 2011, p. 246). 
 

            No entanto, nem todos participam das atividades rurais propriamente, 

permanecendo também em outras funções. Alguns familiares relataram que há 
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jovens que não ficam no campo pela resistência dos pais em pôr em prática as 

novas práticas aprendidas por eles na EFA, tendo que ir embora pois a 

demanda de emprego para os técnicos na região é muito pouca. Daí a 

importância desses jovens seguirem uma carreira acadêmica é fundamental, 

pois no campo não só existe a função de agricultor, mas muitas outras no qual o 

jovem pode exercer dentro do seu contexto.  

           De acordo com a (REVISTA AECOFABA, 2019, p. 4),  na fala do Pr. Aldo 

sobre a formação dos jovens do campo, em tom de brincadeira, mas com uma 

fundamentação muito importante, diz:  

 
Não queremos agrônomos de gabinete, de ar-condicionado, 
queremos agrônomos filho de pequeno agricultor formado na 
Pedagogia da Alternância disposto a enfrentar a sua profissão, 
as suas atividades com a realidade das duas canetas: a enxada e 
a caneta. Chega de doutor que só da ordem, só dá instruções 

que só acompanham e pouco fazem.  (REVISTA AECOFABA, 
2019, p.4).  
 

 Nogueira (2019) argumenta que o campo precisa também de jovens do 

campo formados, graduados que possam desenvolver suas profissões, pois 

estes conhecem a realidade em que vivem e tem muito a oferecer para suas 

famílias e comunidades. E desta forma, muitos jovens se sentiram valorizados e 

executaram as suas funções com mais amor e responsabilidade. 

 

4.4.6 – Educação Integral 

 

 As três escolas pesquisadas funcionam de acordo a formação integral. 

Entendendo que “A formação integral da pessoa humana compreende o ser como um 

todo, levando em consideração todas as suas dimensões.” (PPP/EFAMJ, 2018, p. 23). 

           Um fato interessante e que nos chamou a atenção foi a revelação de um 

dos jovens ao dizer, 

 

“Aqui posso afirmar, que eu nunca tinha pegado em uma bíblia, pequei aqui” 

(AL5Quiabo) [Questionário]  
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Isso revela que estas escolas se preocupam em trabalhar o ser humano 

em todas as suas dimensões, além de preparar o jovem para o trabalho no 

campo, em família, promove a pessoa humana.  

 
O objetivo da Pedagogia da alternância, em seus níveis  de 
escolarização fundamental e médio, é criar os valores 
fundamentais do humanismo, auxiliando os alunos na 
identificação de suas individuais inclinações intelectuais, 
morais e sociais, por meio de uma orgânica e refletida 
articulação entre escola, família e território socioprodutivo, 
(BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2013, p. 102).    
 

  A educação Integral visa desenvolver no educando uma educação 

completa, pois aprimora ao sujeito a sua vida espiritual, social, familiar e 

profissional, fazendo com que estes jovens possam valorizar o seu contexto e 

garantir no futuro melhores oportunidades para a sua vida e da sua família.  

  A Pedagogia da Alternância é um projeto educativo muito produtivo para 

o alternante, pois ele pode realizar as atividades em tempo escola e em tempo 

comunidade de forma integral, favorecendo a estes uma aprendizagem em 

todos as suas dimensões de uma pessoa humana.   

 
[...] “é o projeto que dá também o sentido à sua formação, isto é, 
no mesmo tempo significado e uma direção. É nesta condição 
que a alternância é “uma continuidade de ação formadora 
numa descontinuidade de atividades” 3 e que se dão relação, 
articulação, continuidade, unidade entre espaço-tempo 
sucessivos, condições para uma alternância integrativa, para 
uma formação em tempo integral mesmo com escolaridade 
parcial” (GIMONET, 1998, p. 04). 
 

  Essa alternância é uma experiência pedagógica diferenciada, permite que 

o jovem, a família e a comunidade se envolvam no projeto pedagógico, onde 

cada um tem um pouco a ensinar e a aprender. “É nessa articulação entre 

escola, famílias e contexto sociopolítico que encontramos a essência de uma 

alternância Integrativa” (GIMONET, 1988 apud BEGNAMI e BURGHGRAVE 

2013, p. 177).  
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A Pedagogia da Alternância é uma proposta, (TAFFAREL; SANTOS 

JÚNIOR E ESCOBAR 2010, p.15), [...] “a favor da afirmação da educação como 

formação humana, unilateral, que também pode ser chamada de integral, 

porque abarca todas as dimensões do ser humano”. Na alternância eles se 

sentem valorizados, muitos vivem na escola como se estivessem em casa, e isto 

é o reflexo de uma educação integral, que respeita as suas peculiaridades e 

principalmente a sua vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sabendo da grande contribuição da botânica para a manutenção da vida 

dos seres vivos e do planeta, resolvemos realizar esta pesquisa sobre o ensino 

desta ciência no contexto da Pedagogia da Alternância na educação do campo, 

visto que a botânica é muito forte neste contexto, principalmente na vida dos 

jovens camponeses que lidam no cotidiano com as plantas.  

Muitos agricultores preferem produzir alimentos utilizando as práticas 

voltadas aos modelos do agronegócio. Contudo, esse modelo não respeita as 

especificidades para a manutenção da vida humana e da natureza, e várias são 

as consequências, tais como: o desmatamento e as queimadas, que são práticas 

muito comum para a realização da agropecuária, favorecendo o aquecimento 

global, a retirada da cobertura vegetal, que ocasiona a redução da 

biodiversidade e a extinção de espécies animais e vegetais, desertificação, 

erosão e redução dos nutrientes do solo, dentre outros danos, também 

destacamos o uso excessivo dos agroquímicos, que prejudicam a saúde e o bem 

estar de todos os seres vivos e dos recursos naturais, que estão em contatos com 

estes produtos. 

 Em busca de novas práticas que não agredissem tanto ao meio ambiente 

e a vida dos seres vivos, surgiu uma nova prática a agricultura familiar, a 

“agroecologia”, que apoiada por diversos movimentos sociais, como o “MST”, 

veio transformar a vida destes povos, melhorando as atividades e o 

desenvolvimento sustentável nos seus territórios. 

Os povos camponeses também se empenharam com estes movimentos 

sociais e com várias entidades em busca de uma educação que valorizasse o 

contexto camponês. Assim, com a proposta da educação do campo, surgiu a da 

Pedagogia da Alternância, com as CEFFAs no sul do Brasil, dando-se início às 

Escolas Famílias Agrícolas e às Casas Familiares Rurais, de onde avançaram 

para outros estados, como por exemplo a Bahia. Esta modalidade de ensino 

valoriza a vida, o trabalho e as demais peculiaridades camponesas, pois as 



162 
 

 

 

insatisfações com as escolas rurais eram muitas, como: currículos fora do 

contexto camponês e os transtornos com os deslocamentos dos estudantes à 

escola. Muitos jovens tinham que sair do seu contexto para estudar nos centros 

urbanos, com currículos fora da sua realidade, e não tinham tempo de ajudar os 

pais nas lavouras.  Com a Pedagogia da Alternância eles ficam um período na 

escola, que pode ser de 15 a 120 dias na alternância (quinzenal, mensal ou 

trimestral), a depender da estrutura da instituição de ensino, e o outro período, 

ele fica com a família desenvolvendo as atividades aprendidas na escola, este 

tipo de ensino tem facilitando o processo de ensino e aprendizagem destes 

jovens. 

O objetivo da pesquisa foi analisar “como acontece o processo do ensino 

de botânica no contexto da Pedagogia da Alternância durante a formação de 

jovens do campo no interior da Bahia”, para isso foram analisados sujeitos 

destas três escolas (ERTE, CFR e EFAMJ) no interior do estado, sendo que estas 

estão situadas em diferentes territórios de identidade e cada uma possui 

características distintas a sua realidade.  

           Considerando os pontos aqui abordados do ambiente estudado, 

percebemos que o ensino de botânica oferecido nas escolas por alternância tem 

elo muito forte com a agricultura familiar, também notamos que nos currículos 

dessas escolas de ensino técnico profissional integrado ao ensino médio 

possuem disciplinas específicas de acordo com a região e com o curso técnico, 

facilitando a aprendizagem destes jovens de uma forma contextualizada. 

           Sendo assim, o ensino de botânica passa a ser essencial na vida e no 

trabalho dos jovens camponeses, não só em se tratando do estudo das plantas, 

mas também na construção da autonomia dos jovens e de suas famílias, no 

desenvolvimento local e social de seus territórios, tornando–os mais 

sustentáveis e autônomos, elevando assim a qualidade de vida das suas 

famílias, dos recursos naturais, dos demais seres vivos bióticos e abióticos 

equilibrando o ambiente em que vivem.           

Com base nas escolas pesquisadas, sob o olhar da Pedagogia da 

Alternância na educação do campo, foi possível verificar que no estado da 
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Bahia há muitas escolas que fazem parte deste contexto, sendo o estado com a 

maior quantidade de escolas por Alternância no Brasil. As EFAs, mantidas 

pelas redes AECOFABA e REIFASA, associações locais da própria comunidade 

e que também recebem o apoio do governo do estado, a ERTE, mantida pelo 

governo do estado e parcerias locais, e as CFRs pelo grupo Odebrecht e 

parceiros públicos e privado.  Várias destas instituições passam por grandes 

dificuldades econômicas para continuar o seu trabalho, dependendo do apoio 

de ONGs, de parcerias com empresas privadas e ou até de recursos do Governo 

do Estado para continuar o seu trabalho. 

Verificou-se também que as EFAs estão na sua maioria situadas na região 

do semiárido baiano, nas zonas de transição entre a caatinga e o cerrado, 

desarticulando os outros biomas, neste caso é perceptível que estes territórios se 

articulam em busca de uma educação voltada à realidade destes povos e de 

seus territórios de identidade, fortalecendo estes sujeitos e o seu 

desenvolvimento local.  

A proposta aplicada pela Pedagogia da Alternância vem realizando um 

trabalho pedagógico muito rico aqui no estado, porém se eles o mesmo não for 

realizado com todos os seus instrumentos pedagógicos, não poderá ser 

reconhecido como uma alternância real ou integrativa, e sim como uma falsa 

alternância,  

Segundo Begnami e Burghgrave (2013, p. 178), 

 
Construir uma verdadeira alternância é capaz de integrar no 
processo de formação os conteúdos e vivências dos jovens nos 
diferentes tempos e espaços alternados, de forma que permita  
reconhecer as diferenças e os paradoxos presentes no universo 
dos centros de formação e da realidade de vida das famílias 
camponesas, procurando à implementação de um projeto 
comum em que o todo seja resultante de algo mais do que a 
soma das partes.  
 

Neste estudo, verificou-se que só uma das escolas, a EFAMJ, utiliza com 

exatidão todos os instrumentos da alternância, apesar de todas as dificuldades 

que a escola enfrenta, pode se dizer que ela aplica a alternância “integrativa”.      

Segundo Malglaive (1979), 
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[...] a alternância integrativa pretende uma formação teórica e 
prática, global, integrada, permitindo que o aluno construía seu 
próprio projeto pedagógico, coloque em prática e efetue uma 
análise reflexiva sobre si mesmo (MALGLAIVE, 1979 apud 
BEGNAMI; BURGHGRAVE, 2013, p. 43). 
 

As demais escolas possuem características e dificuldades próprias, a 

pedagogia realizada é de acordo com suas realidades e dentro das suas 

limitações. Independentemente disso há de se reconhecer que estas escolas 

realizam um importante papel social dentro das suas comunidades e de seus 

territórios, valorizando o contexto e a vida destes povos que tem tanto a 

contribuir com o crescimento do nosso estado.  

Duas das escolas pesquisadas, a ERTE e a EFAMJ aplicam a proposta 

agroecológica apoiada em um currículo voltado para as práticas de uma 

agricultura familiar mais sustentável e ecológica.  A CFR, apesar de afirmar que 

promove uma formação plena ao jovem na “permanência no Campo e na 

agricultura familiar com qualidade e sustentabilidade”, a escola ainda precisa 

adequar seu o plano ou currículo para as práticas agroecológicas, pois com base 

nas observações e de acordo com os dados coletados a escola propõe o uso de 

fertilizantes químicos pelos alunos e seus familiares nas lavouras em diversas 

culturas. Deixando transparecer para a sociedade que a escola tem práticas 

voltadas para o modelo do agronegócio e não para uma agricultura familiar 

sustentável.  

Martins (1980, p. 63 apud, Ribeiro, 2013, p.115) afirma,  

 

Se por um lado, a coletividade da compra de insumos ou da 
venda dos produtos aumenta as possibilidades de permanência 
na terra, por outro, ela não atinge a organização da produção. 

Da forma como é praticada pode estar contribuindo para 
racionalizar os processos de distribuição dos produtos da 
agricultura familiar. “Com isso mesmo o produtor 
cooperativado acaba trabalhando para o grande capitalista”  
 

Os resultados da pesquisa revelam que a maioria dos jovens que 

estudam nas escolas pesquisadas pretendem continuar no campo com práticas 

voltadas para a agricultura familiar, outros pretendem também continuar no 
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campo, mas antes de tudo, cursar uma faculdade em diversas áreas, como: 

medicina, agronomia, psicologia etc., e depois retornar para o campo, para 

contribuir com a sua comunidade.  

Resultados similares foram levantados por Begnami e Burghgrave (2013, 

p. 43), 

[...] os quais demonstram que 89% dos jovens já formados em 
uma escola continuam vivendo no campo, no seu meio 
socioprofissional, destes, 16% conciliam as atividades rurais 
com atividades não agrícolas.   
 

Durante seus 50 anos, completados em 2019, a Pedagogia da Alternância 

tem contribuído com a educação camponesa, fazendo com que os jovens 

camponeses e suas famílias permaneçam no campo trabalhando com práticas 

agroecológicas, promovendo mais dignidade e respeito à vida e ao meio 

ambiente. Sabemos que muitos jovens que vivem no meio rural não têm 

grandes oportunidades de emprego, fazendo com que o êxodo rural aumente, 

os jovens buscam viver em um local que disponha de melhores condições de 

vida, onde tenha uma educação e saúde de qualidade, oportunidades à cultura, 

lazer e esporte e oportunidades de emprego e para isso as políticas públicas 

para o campo precisam sair das gavetas do governo.  

Em relação com se dá o ensino de botânica nestas escolas, o mesmo é 

tratado com uma ênfase no contexto vivenciados por esses jovens, bem como se 

faz indispensável ter como ponto de partida os conhecimentos prévios dos 

alunos, por isso há um reconhecimento do sucesso da Pedagogia da Alternância 

nestas comunidades, que juntamente com o ensino de biologia desenvolvem o 

conhecimento científico, aprimorando os conteúdos da botânica, por ser um dos 

conteúdos  principais dentro da proposta curriculares voltada para a 

agricultura familiar.     

O ensino de botânica nestas escolas busca nas atividades práticas um 

suporte para o entendimento das teorias, com um ambiente rico em 

biodiversidade esses alunos têm na natureza o seu laboratório natural, onde a 

convivência com os outros seres vivos facilita o seu desenvolvimento, podendo 

haver importantes trocas de experiências entre eles.  
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A alternância entre a teoria e a prática não fornece ao jovem o 
ensino somente dos livros, mas sobretudo, ela lhe abre um 
grande laboratório, o único onde a consciência é associação à 
ação, o livro aberto da natureza. (CHARTIER, 1986 apud 
COSTA; FREITAS; MARINHO, 2018, p. 46).    
 

Contudo, a botânica juntamente com a Pedagogia da Alternância visa 

preparar o jovem para o desenvolvimento do seu contexto local e global, 

fazendo com que eles construam uma consciência ecológica e política, para que 

haja um bom desenvolvimento das suas comunidades, dos seus territórios e 

principalmente nas suas histórias de vida. Pois, aprender botânica é muito mais 

do que conhecer os seus conceitos e nomenclaturas, mas também aprender a ter 

respeito por si mesmo e ao ambiente em que vivemos. 

Nesta pesquisa não tivemos a oportunidade de desenvolver mais a fundo 

sobre os conteúdos da botânica aplicados neste contexto de ensino, e qual a sua 

relação com os instrumentos pedagógicos da alternância, foi complicado 

investigar três escolas por alternância em localidades distantes uma das outras e 

em três escolas com características distintas, mas isso não afetou a conclusão 

deste trabalho, considero uma pesquisa rica em dados. Portanto, esta pesquisa 

poderá ajudar outros pesquisadores no que diz respeito ao ensino da botânica e 

a Pedagogia da Alternância no estado da Bahia, podendo dar continuidade no 

que não pude desenvolver.  

           No entanto, o ensino da botânica com a proposta da Pedagogia da 

Alternância não irá resolver os problemas vivenciados pela educação do campo, 

pois as dificuldades desta modalidade de ensino são várias e perpassa, por 

diversos problemas nas escolas do/no campo. Escolas e municípios precisam 

discutir e elaborar propostas para desenvolver um currículo voltado à realidade 

dos sujeitos do campo, que valorizam a especificidades deste meio, além de 

buscar junto a órgãos competentes, projetos de políticas públicas que venham 

sanar as dificuldades enfrentadas por estas escolas e seus sujeitos.      
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO DE BIOLOGIA/BOTÂNICA PARA OS 

ALUNOS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Aluno (a):         

Idade:  

Sexo: M (    ) F (   )  

Turma: 

 (    ) 1º ano do Ensino Médio/profissionalizante – Curso:   

 (    ) 2º ano do Ensino Médio/profissionalizante – Curso:  

 (    ) 3º ano do Ensino Médio/profissionalizante – Curso:  

 

REFERENTE AO ENSINO DE BIOLOGIA 

 

01-Você gosta da disciplina de Biologia? Por quê? 

02. O que você mais lembra quando ouve falar a palavra Biologia?  

03. Que característica do (a) professor (a) de Biologia você considera mais 

importante para que a sua aula seja considerada boa?  

04. Quais são os fatores que interferem negativamente no ensino de Biologia?  

(   ) Indisciplina durante as aulas.  

(   ) Palavras complexas e difíceis.  

(   ) Falta de laboratório e de aulas práticas.  

(   ) Desinteresse dos estudantes.  

(   ) Professores com pouca formação na área de botânica.  

(   ) Conteúdos extensos.  

(   ) Falta de estrutura e recurso por parte da escola.  

Outros. Quais?  

 

REFERENTE AO ENSINO DE BOTÂNICA (ESTUDOS DOS PLANTAS) 
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01. Você gosta do conteúdo de Botânica? Justifique sua resposta. 

02- Quais conteúdos estudados em Botânica têm mais relação com o ambiente 

em que você reside? Cite um. 

03. Você acha que os conteúdos de Botânica são fundamentais para sua vida e 

para a vida da sua família? Justifique a sua resposta. 

04. Em sua opinião o conteúdo apresentado no livro didático é suficiente para 

uma boa aprendizagem dos conteúdos de Botânica? Comente:  

05. De que forma o professor de Biologia relaciona o Ensino de Botânica com a 

agricultura familiar local na sua região para facilitar o seu aprendizado?  

06. Em sua opinião, como as aulas de Botânica devem ser ministradas em sala, 

através de:  

  (   ) de aula expositiva   

(   ) de aulas dinamizadas com utilização de metodologias diferenciadas como 

jogos didáticos, oficinas, entre outros.  

(   ) de aulas práticas e de campo.  

(   ) de recursos audiovisuais (TV, DVD, Data Show, entre outros).  

07. Em sua opinião qual (is) a importância das plantas para a agricultura e 

para a manutenção de um planeta mais sustentável?  

08- Como o ensino por alternância oferecido por esta escola tem contribuído 

para com o ensino de botânica? Dê um exemplo.  
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS/ PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Aluno (a): 

Idade:  

Sexo: M (    ) F (   )   

01- Município onde você reside: 

Município da instituição de ensino:   

02- A localidade de sua residência (ou propriedade) faz parte da:    

zona urbana (   )     zona rural (    )     distrito(   )    povoado (    )  projeto de 

Assentamento (    )     

03- Que tipo de agricultura é praticada na sua propriedade?  

(   ) A agricultura tradicional de subsistência ou familiar - Tipo de agricultura 

praticada em pequenas propriedades (permacultura), os trabalhos de 

plantar, cuidar e colher são feitos pelo agricultor e seus familiares. Em geral 

eles plantam diversas culturas para o consumo próprio e para garantir a 

renda da sua família. 

(    ) A moderna agricultura comercial - Praticada em grandes propriedades, 

onde o proprietário da terra contrata trabalhadores para plantar, limpar e 

colher. Nesse tipo de agricultura, em uma propriedade é plantado um único 

tipo de produto (monocultura). 

04- Que o tipo de trabalho ou cultura predomina na sua propriedade: 

a- Pecuária:     

 de leite (    )        de corte (   )    apicultura (    )      avicultura (   )  suinocultura ( )  

piscicultura (  ) ovinocultura (    )   

b- Agricultura:          

fruticultura (    )     horticultura (    )  floricultura (     )        
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Especifique a cultura:  

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA / AGRICULTURA FAMILIAR 

01- O que te fez escolher esta escola para estudar? 

02- A escola possui de quais técnicos para auxiliar na sua formação 

profissional?  

(    ) agrônomo       (   ) veterinário       (   ) zootecnista      (   ) biólogo 

03- Recebem visitas dos professores/ monitores da escola durante o ano, 

quantas vezes aproximadamente?  

04- Qual tipo de atividade é desenvolvido durante a visita dos professores/ 

monitores na sua propriedade rural?  

05- Quais projetos têm desenvolvido na sua propriedade rural depois que você 

ingressou nesta escola?  

06- O que você acha desse processo de alternar períodos com a escola e com a 

família/comunidade? O que você tem aprendido com esse processo de 

alternância? Relate aqui.  

07- Você acha que a pedagogia da alternância proposta pela escola tem 

contribuído para melhoraria da agricultura da sua família e as condições de 

vida dos agricultores da sua região? Como? 

08 - Qual a importância desta escola para a sua vida pessoal e profissional?  

09- Você pretende permanecer no campo e seguir a carreira de agricultor como 

a maioria das pessoas que vivem no campo, e contribuir com o avanço da 

agricultura familiar na sua região e no seu município ou pretende 

permanecer no campo exercendo outra profissão, menos a de agricultor, 

mas contribuindo com o avanço da comunidade local por meios de outras 

profissões? Justifique a sua resposta.     
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA FAMILIARES DOS ALUNOS 

DA UNIDADE DE ENSINO 

(Podendo ser qualquer membro da família em 1º grau) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

01- Qual é o seu grau de parentesco com o estudante? 

02- Município onde você reside?  

A localidade de sua residência (ou propriedade) faz parte da:    

Zona urbana (   )     zona rural (    )     distrito(    )    povoado (    )  

Projeto de Assentamento (    )     

03- Possui propriedade rural? Se sim, responda;    

a) Qual a área por hectare aproximadamente? 

b) Como foi adquirida por:  

(   ) Compra    

(   ) Ocupação   

      (   ) Herdou da família     

c) As atividades (mão de obra) da propriedade/fazenda são realizadas: 

(    ) pela família         

(    ) por trabalhador temporário        

(    ) por trabalhador permanente     

04- Você participa de Associação de Produtores Rurais, Cooperativas ou Sindicatos? 

Qual? 

05- Que o tipo de trabalho ou cultura predomina na sua propriedade: 

a- Pecuária:       de leite (    )        de corte (   )    apicultura (    )      avicultura (    ) 

suinocultura (    ) 

b- Agricultura:        

              Fruticultura (    )        

            Horticultura (    )    

            Floricultura (     )        

Especifique a cultura:  
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06-De onde vem a renda mensal da sua família?  

(   ) da agricultura    (    ) da pecuária    (    ) de outros serviços 

RELAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA 

01- A relação da escola com a sua família trouxe melhorias na organização da sua 

propriedade rural? De que forma? 

02- Como ocorrem as visitas técnicas realizadas pela escola em sua propriedade? Elas 

ocorrem quantas vezes por ano? 

03- Com os estudos adquiridos por seu filho nesta escola, vocês implantaram algumas 

práticas agrícolas na sua propriedade, que visa preservar o meio ambiente em que vocês 

vivem? Quais? 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA/ AGRICULTURA FAMILIAR 

01- Que tipo de agricultura é praticada na sua propriedade?  

(  ) A agricultura tradicional de subsistência ou familiar - Tipo de agricultura praticada 

em pequenas propriedades, os trabalhos de plantar, cuidar e colher são feitos pelo 

agricultor e seus familiares. Em geral eles plantam diversas culturas como: milho, 

banana, graviola, amendoim, feijão, mandioca, batata, cacau etc. 

( ) A moderna agricultura comercial - Praticada em grandes propriedades, onde o 

proprietário da terra contrata trabalhadores para plantar, limpar e colher. Nesse tipo de 

agricultura, em uma propriedade é plantado um único tipo de produto (monocultura). 

02- Onde os produtos são comercializados 

(   ) Supermercados      (    ) Feira livre     (     ) Feira do produtor  

(   ) Cooperativas (    ) Outros 

Especifique:  

03- Em relação a agricultura, quais os maiores problemas e dificuldades que vocês 

enfrentam? 

04- Com o ensino ofertado por esta escola, você percebe que os jovens tem 

permanecido no campo e contribuído com o fortalecimento da agricultura familiar nesta 

região? Dê um exemplo.  

05- Houve alguma mudança de comportamento da sua família no tratamento com as 

plantas e o cuidado com a natureza, depois do contato com esta escola? Justifique sua 

resposta.    
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APÊNDICE D 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA PROFESSORES/ MONITORES DE 

BIOLOGIA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Escola: 

Nome Completo: 

01- Qual é a sua formação: 

02- Você reside no mesmo munícipio em que você trabalha? 

(   )Sim   (   )Não 

03- Há quanto tempo você trabalha nesta escola? 

04- Que disciplinas você leciona?  

05- Você tem outra profissão além de professor, qual?  

05- Recebeu alguma formação específica para atuar como monitor (a) ou professor (a) 

desta escola? Qual? 

BIOLOGIA/ BOTÂNICA (estudo dos vegetais) 

01- Quais estratégias você utiliza para ensinar os conteúdos relacionados a botânica com 

os seus alunos? 

02- Quais dificuldades você encontra para trabalhar o ensino de botânica em sala de 

aula?  

03- Os livros didáticos têm contribuído na sua prática para ensinar os conteúdos 

relacionados ao ensino de botânica? 

04- Você procura trabalhar a realidade de seus alunos quando prepara as suas aulas, 

contextualizando os conteúdos de botânica com a vida cotidiana deles? Justifique. 

05- Nas aulas de biologia e o ensino de botânica são enviadas atividades para os 

alunos realizarem casa em tempo/comunidade? Elas são desenvolvidas pelos alunos 

com exatidão? 

06- Como o ensino de botânica na pedagogia da alternância tem contribuído para o 

fortalecimento da agricultura familiar nesta região? 

07- Como a Pedagogia por Alternância pode contribuir para a melhoria da Educação 

do Campo? 

08- Você percebe alguma dificuldade hoje encontrada por esta escola, qual?  
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APÊNDICE E 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA O COORDENADOR DA 

UNIDADE DE ENSINO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome Completo:__________________ 

Sexo: Masculino (    ) Feminino (   )  

Qual é a sua formação: 

Há quanto tempo você trabalha nesta escola? E durante a sua permanência na 

escola atuou como:  

( ) Professor  ( ) Coordenador pedagógico  (  ) Monitor (  ) Outra 

(especifique)______________________ 

EDUCAÇÃO DO CAMPO /PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA  

01- Como funciona a pedagogia da alternância na Educação do campo? 

02- Como a Pedagogia por Alternância pode contribuir para a melhoria da 

Educação do Campo?  

03- Quais instrumentos pedagógicos da alternância a escola costumam usar?  

(   ) Plano de Estudo (PE) - Ele é um conjunto de questões (um roteiro) 

elaborado conjuntamente e que os educandos utilizam durante as semanas no 

meio socioprofissional para orientar sua pesquisa, junto com a família e a 

comunidade 

(   ) Folha de Observação (FO) - Ela é organizada por um ou mais membros da 

equipe de educadores e estará direcionada para a busca da complementação 

necessária do Plano de Estudo. 

(  ) Caderno da Realidade ou da Propriedade - Na prática, este instrumento 

funciona como um diário, onde cada jovem registra os avanços, as descobertas, 

dificuldades e necessidades sobre suas experiências produtivas, suas pesquisas 

ou aprofundamento dos temas geradores 
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(  ) Serão – é um complemento das matérias dadas, acontece à noite e, 

geralmente, é dado por um convidado em função de sua ligação com o tema do 

Plano de estudo. 

(  )  Caderno de acompanhamento da alternância – É através dele que a família 

poderá acompanhar tudo o que acontece durante a alternância, inclusive as 

demandas de pesquisa e a articulação da teoria com a prática na propriedade. 

Cada jovem possui o seu caderno e, nele, registra o que de importante acontece 

na escola, especialmente o que está relacionado à sua formação, ao 

desenvolvimento de pesquisa e as questões orientadoras do Plano de Estudo. 

(   ) Visitas as famílias -  Atividades desenvolvidas pelos monitores no 

ambiente familiar do alternante, visando estreitar a relação da escola com a 

família do educando, orientá-los nas atividades propostas e promover um 

diálogo sobre  o projeto de Vida do jovem ou da experimentação prática sobre 

os temas geradores. 

 (   ) Projeto Profissional do Jovem (PPJ). Também chamado de projeto de 

Vida, o projeto profissional é o plano de trabalho formalizado pelo jovem sobre 

a experiência produtiva que pretende desenvolver a partir de sua formação ou 

para onde ela será direcionada. No ensino médio, ele orienta o estágio e a 

formação técnica-profissional, ou socioprofissional como é praticada 

atualmente. 

04- As atividades práticas/técnicas são realizadas em propriedades dos 

educandos, da comunidade ou na própria escola?  

05- A alternância na escola é feita de que forma?  

06- As visitas técnicas ocorrem quantas vezes por ano e quais atividades são 

realizadas durante as visitas? 

07- Qual a relação da escola com as famílias e comunidades dos educandos?  

08- A escola participa de algumas atividades ou eventos na região, quais? 

09- Quais as dificuldades hoje encontradas pela a escola?  
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) senhor (a), 

Eu sou Viviane Pereira Santos, aluna do curso de Pós-graduação scricto sensu em nível 

de Mestrado Acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Estou desenvolvendo juntamente com a pesquisadora e orientadora a professora Dra. 

Guadalupe Edilma Licona de Macedo, o projeto de pesquisa intitulado “O Ensino de 

Botânica e a Pedagogia da Alternância na formação de jovens do campo no interior do 

estado da Bahia.” O objetivo geral deste projeto é identificar e analisar como acontece o 

processo do ensino de Botânica e da Pedagogia da Alternância na formação de jovens 

do campo no interior do estado da Bahia. 

Desse modo, convido o (a) senhor (a) a participar deste estudo, pois esta pesquisa será 

desenvolvida com a finalidade de contribuir para a melhoria do processo de 

ensino/aprendizado do ensino de botânica. Sua participação é voluntária e consistirá em 

responder uma entrevista aberta e a participação de momentos do ensino de biologia. 

Sendo essas atividades realizadas somente após o (a) senhor (a) assinar este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Se alguma dessas atividades lhe causarem desconforto, o (a) senhor (a) poderá deixar de 

participar das atividades que causar tal incômodo. Este estudo apresenta risco mínimo, 

como possíveis constrangimentos durante as visitas domiciliares e/ou durante a 

entrevista aberta. E caso haja algum prejuízo decorrente da realização desta pesquisa, 

será providenciada a devida reparação dos danos através dos responsáveis pelo estudo. 

Ao participar desta pesquisa, o (a) senhor (a) não será identificado (a), permanecendo 

em anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, 

sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz gastos financeiros para o 

senhor (a) e sua família, nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização 

financeira por sua participação. Além disso, sua participação não é obrigatória e, caso 

não deseje participar da mesma, sua vontade será respeitada. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da participação 

na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Viviane 
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Pereira Santos ou a orientadora Guadalupe Edilma Licona de Macedo por meio dos e-

mails e telefones especificados abaixo. Se desejar, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de ética em Pesquisa (CEP) que analisou esta pesquisa através do e-mail 

cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou no seguinte endereço: Av. 

José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – Bahia. 

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o TCLE em duas 

vias uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará com as pesquisadoras e será 

arquivada por cinco anos. 

 

Desde já agradeço sua atenção!  

 

Jequié- BA, ____ de________________ de 2019. 

x____________________________________________ 

 Assinatura do Participante                                                          Impressão Digital 

____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Para maiores informações, pode entrar em contato com: 

Pesquisador Responsável: Viviane Pereira Santos. Rua Rita de Freitas, 175, Cruzeiro, 

Jaguaquara/BA. Fone: (73) 99809 7552. E-mail: viviane_prof@yahoo.com.br  

Pesquisadora e Orientadora: Profa. Guadalupe E. Licona de Macedo, Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia Herbário - HUESB/Jequié. Av. José Moreira Sobrinho s/n Jequiezinho. 

Jequié/BA. Fone: (73)3528-9659 ou (73)3528-9616. E-mail: gmacedo_3@yahoo.com.br 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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APÊNDICE G 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA AUTORIZAÇÃO 

DA PARTICIPAÇÃO DE MENORES DE IDADE 

             

Prezado (a) senhor (a), 

Eu sou Viviane Pereira Santos, aluna do curso de Pós-graduação scricto sensu em nível 

de Mestrado Acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Estou desenvolvendo juntamente com a pesquisadora e orientadora a professora Dra. 

Guadalupe Edilma Licona de Macedo, o projeto de pesquisa intitulado “O Ensino de 

Botânica e a Pedagogia da Alternância na formação de jovens do campo no interior do 

estado da Bahia.” O objetivo geral deste projeto é identificar e analisar como acontece o 

processo do ensino de Botânica e da Pedagogia da Alternância na formação de jovens 

do campo no interior do estado da Bahia. 

Desse modo, convido o (a) menor (a) e a senhor (a) a participar deste estudo, pois esta 

pesquisa será desenvolvida com a finalidade de contribuir para a melhoria do processo 

de ensino/aprendizado do ensino de botânica. A participação do (a) menor é voluntária e 

todos os momentos da pesquisa serão embasados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Sendo lhe assegurado o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade e a 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral. A participação do (a) menor 

consistirá em entrevistas abertas seguidas por questionários e em observações nos 

momentos nas aulas de biologia. Sendo essas atividades realizadas somente após o (a) 

senhor (a) responsável legal do menor de idade, assinar este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Se alguma dessas atividades causarem desconforto, o (a) menor (a) poderá deixar de 

participar das atividades que causar tal incômodo. Este estudo apresenta risco mínimo, 

como possíveis constrangimentos durante a entrevista aberta e/ou na participação dos 

momentos de ensino. E caso haja algum prejuízo decorrente da realização desta 

pesquisa, será providenciada a devida reparação dos danos através dos responsáveis 

pelo estudo. 

Ao participar desta pesquisa, o (a) menor não será identificado, permanecendo em 

anonimato. O responsável do menor poderá retirar seu consentimento em qualquer 
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momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz 

gastos financeiros para o (a) menor e sua família, nem qualquer forma de ressarcimento 

ou indenização financeira por sua participação. Além disso, a participação do (a) menor 

não é obrigatória e, caso não deseje participar da pesquisa, sua vontade será respeitada. 

  Os responsáveis do (a) menor de idade poderão solicitar esclarecimentos antes, 

durante e depois da participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos 

com a pesquisadora Viviane Pereira Santos ou a orientadora Guadalupe Edilma Licona 

de Macedo por meio dos e-mails e telefones especificados abaixo. Se desejar, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de ética em Pesquisa (CEP) que analisou esta 

pesquisa através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou no 

seguinte endereço: Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – 

Bahia. Se o (a) senhor (a) aceitar participação do (a) menor nesta pesquisa, precisará 

assinar o TCLE em duas vias uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará com as 

pesquisadoras e será arquivada por 05 anos. 

 Eu, __________________________________________________fui informado (a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. 

Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas.   

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa. 

Jequié- BA, ____ de________________ de 2019. 

X____________________________________________    

                 Assinatura do Resp./ Participante                               Impressão Digital 

____________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com: 

Pesquisador Responsável: Viviane Pereira Santos. Rua Rita de Freitas, 175, Cruzeiro, 

Jaguaquara/BA. Fone: (73) 99809 7552. E-mail: viviane_prof@yahoo.com.br  

Pesquisadora e Orientadora: Profa. Guadalupe E. Licona de Macedo, Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia Herbário - HUESB/Jequié. Av. José Moreira Sobrinho s/n Jequiezinho. 

Jequié/BA. Fone: (73)3528-9659 ou (73)3528-9616. E-mail: gmacedo_3@yahoo.com.br 

 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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APÊNDICE H 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Eu _____________________________________, depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem 

como de estar ciente da necessidade do uso da imagem desta instituição de 

ensino e/ou depoimentos, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores 

Viviane Pereira Santos e a Dra. Guadalupe Edilma Licona de Macedo 

(orientadora) do projeto de pesquisa intitulado “O ENSINO DE BOTÂNICA E 

A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NA FORMAÇÃO DE JOVENS DO 

CAMPO NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA.” a realizar as fotos que se 

façam necessárias e/ou a colher depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos e/ou depoimentos para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto 

Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

Jequié - BA, ___ de ____________ de 2019 

X______________________                      ___________________________ 

Participante da pesquisa /                       Pesquisador responsável pelo projeto 

Diretor da Instituição de Ensino 
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APÊNDICE I 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

Eu, _________________________________________________________, ocupante 

do cargo de Diretor do (a) Escola 

______________________________________________________________________, 

AUTORIZO a coleta de dados do projeto “O ENSINO DE BOTÂNICA E A 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NA FORMAÇÃO DE JOVENS DO 

CAMPO NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA.” Pesquisadora 

responsável: Viviane Pereira Santos e como pesquisadora orientadora: Dra. 

Guadalupe Edilma Licona de Macedo. Estou ciente que esta instituição de 

ensino fará parte da pesquisa juntamente com mais 02 escolas da Educação 

Básica na modalidade do Ensino por Alternância localizadas no interior do 

estado da Bahia, onde professores, coordenadores, alunos e familiares 

participarão da mesma. Após a aprovação do referido projeto pelo CEP/UESB. 

Jequié, ___ de_________ de 20___  

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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ANEXO A 

Matriz Curricular do Curso de Agropecuária da EFA MJ 

MATRIZ CURRICULAR 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária Integrada ao Ensino Médio 

Nº de sessões – 19:(na EFA 10 e, na família 09). Nº de dias letivos na sessão: 12 - Dias letivos anuais – 

228 Amparo legal: Lei 9.394/96; Lei 11.684/08; Res. CEE 127/97 

  MATÉRIAS ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL     
TOTAL 

GERAL 

    1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 4ª SÉRIE SUBTOTAL   

    SE SFC SE SFC SE SFC SE SFC SE SFC   

Base Nacional 

Comum 

Língua 

Portuguesa e 

Literatura 

Brasileira  

10 2 10 2 8 2 6 2 340 72 412 

  Artes 2   2   2       60 0 60 

  Educação Física 2   2   2   2   80 0 80 

  Física 5   5 2 4       140 18 158 

  Química 5   5 3 5 2 4 2 190 63 253 

  Biologia 6 2 6 2 4 3     160 63 223 

  Matemática 10 2 10 2 8 2 6 2 340 72 412 

  História 4   4 2 4 2     120 36 156 

  Geografia 4 2 4 2 4 2     120 54 174 

  
Sociologia/ 

Antropologia 
2   2   2   2 2 80 18 98 

  Filosofia 2   2   2   2   80 0 80 

  
Língua Estrang. 

(Inglês/Espanhol 
4   4           80   80 

  SUBTOTAL 520 72 520 135 450 117 220 72 1.710 396 2.186 

Parte 

Diversificada 
Desenho e 

Topografia 
        4   6 4 100 36 136 

  
Administração e 

Economia Rural 
2   2   2 2 5 2 110 36 146 

  Agricultura 6   6 2 8 4 10 6 300 108 408 
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  Zootecnia 6   6 2 8 4 10 6 300 108 408 

  
Construções e 

Instalações 
          6 4 60 36 96 

  
Irrigação e 

drenagem 
            6 4 60 36 96 

  
Planejamento e Projetos 

Agropecuários 
  3 2 5 2 80 36 116 

  SUB TOTAL 180 0 180 36 250 108 480 252 1090 396 1406 

Atividades 

(obrigatórias) 
Plano de Estudo 2   2   2   2   80 0 80 

  
Prática Sócio 

profissional - 

Estágio 
  36   36   36     0 324 324 

  SUB TOTAL 20 108 20 108 20 108 20 0 80 324 404 

Atividades 

Complementares 

Serões 16   16   16   16   640 0 640 

Visitas e Viagens 

de Estudo 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -200 -180 -380 

  
Práticas na 

Propriedade 
20 

x10 
20 

x 9 
20 20 20 20 20 20 800 720 1520 

  SUB TOTAL 360 180 360 180 360 180 360 180 1.440 720 2.160 

  TOTAL 1080 360 1080 459 1080 513 1080 504 4.320 1.836 6.156 
 

(*) SE – Sessão na Escola (x10), (**) SFC – Sessão na Família e Comunidade                                                                                                                                        

Vigência: 2016 a 2020 

OBS.: - Em atenção às leis 10.639/03 e 11.645/08 – os conteúdos referentes à História e Cultura 

Afro – Brasileira e Indígena, serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas disciplinas de história e literatura Brasileira. 

    - A Carga Horária do curso encontra-se computada em horas trabalhadas, consideradas no 

sentido cronológico de sessenta minutos cada uma, ficando a cargo da escola a aplicação e a 

duração das aulas-horas. 

Ruy Barbosa – Bahia, março de 2018.                                                                                                                 

    Ernesto de Jesus Roch                                                                                                                                                                                                        

Diretor – Aut. – 1421139/2015 
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ANEXO B 

 


Projeto Político Pedagógico - PPP  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO   

   

A Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN), foi fundada em 

agosto de 2002 e a execução do projeto iniciou em junho de 2003, a partir do convênio 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves e o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Desde então, a CFR-PTN vem tendo o 

apoio de importantes parceiros financiadores e institucionais para a execução de suas 

atividades, a exemplo da Fundação Odebrecht (FO) no contexto do Programa de 

Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS) , Banco do 

Brasil (BB), Braskem, Fundação Banco do Brasil (FBB), Governo da Bahia, através da 

Secretaria Estadual de Educação (SEC), Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo 

Neves, Mitsubishi Corporation, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA), Programa Tributo ao Futuro, Cooperativa dos Produtores Rurais de 

Presidente Tancredo Neves (COOPATAN), Conselho Estadual de Educação (CEE), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), entre outros. No âmbito 

municipal, a CFR-PTN participa ativamente dos Conselhos Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente (CMDCA), Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

(CMDS), Municipal da Ação Social (CMAS) e Municipal de Meio Ambiente 

(CMMA).   

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                 1.2 BREVE HISTÓRICO DA  

 

 

INSTITUIÇÃO CASA FAMILIAR RURAL   

  

A primeira Casa Familiar Rural surgiu na França, da reflexão e convicção de algumas 

famílias agricultoras sobre os problemas concretos de educação de seus filhos, mais 

especificamente em 1935, na família do Jean Peyrat, líder sindical, no singelo vilarejo 

de Sérignac Péboudou.  

  

Em 1975, com o crescimento das Casas Familiares em diversos continentes surgiu 

a Association Internationale des Maisons Familiales Rurales (AIMFR) no Congresso 

Internacional em Senegal com a participação de representantes de 20 países.   

  

No Brasil, em 1968 surgem às primeiras tentativas e, poucos anos depois, instalou-se a 

Casa Família Rural no interior do Estado de Pernambuco, em Riacho das Almas. 

Naquela região, os agricultores levados à miséria pelos longos meses de seca, 
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começaram a se dedicar à fabricação de artesanato com a matéria-prima: cana, palha, 

couro e madeira. Eles enfrentaram problemas de quantidade de fabricação e com a 

venda intermediária. Com base nisso, a Casa Familiar Rural surgiu e ajudou na melhoria 

da qualidade dos produtores para venderem em conjunto diretamente nos centros de 

consumo, conseguindo, desta maneira, preços muitos superiores.  

  

Em fevereiro de 1989, iniciou o primeiro grupo de jovens na Casa Familiar Rural de 

Barracão, hoje município de Bom Jesus e, no ano seguinte, em Santo Antônio do 

Sudoeste. Em 1987, no Sul do Brasil, a primeira discussão foi nos municípios de 

Barracão e Santo Antônio do Sudoeste – PR, com a presença de agricultores e 

autoridades. A partir destas datas outras foram surgindo, sendo que, no momento, 

existem 37 no Estado do Paraná, 27 em Santa Catarina e 03 no Rio Grande do Sul.  

  

A Pedagogia da Alternância no Brasil encontra-se presentes nas Escolas Famílias 

Agrícolas no sudeste do Brasil a partir dos anos 60 e, influenciadas pelas experiências 

da Itália e as Casas Familiares Rurais no Sul do Brasil, a partir dos anos 80, 

influenciadas pelas experiências da França.  

  

Na Bahia, as primeiras discussões iniciaram-se em 1999, na região do Baixo Sul, sendo 

concretizada com a fundação da CFR-PTN em 2003, em função da região do Baixo Sul 

ser composta, quase que exclusivamente, por agricultores familiares, no qual o ensino 

por alternância contribui, pela sua especificidade, para a qualificação dos jovens do 

meio rural. Considerou-se prioridade e estratégia para o desenvolvimento do Município 

a implantação de uma Casa Familiar Rural, que identifique as potencialidades e 

dificuldades para o desenvolvimento de Presidente Tancredo Neves,  

  

 

1.3 MISSÃO, VISÃO E VALORES.  

  

Missão  

Promover a Formação plena do jovem através da Integração do curso técnico e da 

formação básica do ensino médio, em sinergia com a Educação para a vida, pelo 

trabalho, para valores e limites consolidando o processo de empresariamento rural dos 

jovens e a permanência no Campo e na Agricultura Familiar com qualidade e 

sustentabilidade.  

                   

                Visão  

Ser referência em geração de conhecimento e desenvolvimento sustentável aplicado ao 

campo, reaplicável nacional e mundialmente, reconhecida como escola para formação 

de jovens empresários rurais.  

  

Valores  

  

  Os valores da CFR-PTN apoiam-se na crença de uma sociedade na qual sejam 

relevantes valores éticos e sociais, estabelecendo prioridades e metas com a utilização 

dos pressupostos abaixo:   

 Educar os Jovens talentos-protagonistas, filhos de Produtores Rurais, para serem 

Empresários nas suas propriedades junto às unidades-família e atuarem como agentes de 

Desenvolvimento local;  

 Fortalecer a fruticultura como estímulo à permanência dos jovens no meio rural;  
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 Utilizar a estratégia de integração das atividades agropecuárias para o aumento 

da renda mensal familiar;  

 Ter uma equipe técnico-pedagógica multidisciplinar capaz de atuar 

sinergicamente, respeitando a cultura e a realidade na qual ela está inserida;  

 Cuidar do meio ambiente para consolidar novo modelo de produção agrícola, 

com jovens talentos/protagonistas, através de uma formação empresarial e tecnológica 

em suas unidades-família.   

  

1.4. OBJETIVOS  

  

Objetivos Gerais:   

 Desenvolver a Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao 

Ensino Médio, com base no desenvolvimento socialmente justo, tendo como ponto 

de partida a família do educando e seu meio de vida promovendo a consciência 

crítica dos educandos, viabilizando seus projetos de vida, associados e integrados à 

família e a comunidade em geral.   

 Atender ao que a Pedagogia da Alternância determina enquanto metodologia 

especifica e consolidar os três eixos de formação dos jovens, fundamentada na 

Formação Humana, Educação Geral, Formação Técnica em Agropecuária, 

Cooperativista e Cidadã utilizando os instrumentos pedagógicos coerentes, que 

promovam o desenvolvimento integral (profissional, político, econômico, cultural, 

ecológico, entre outros) e facilitem a qualificação do jovem e sua família num 

cenário de desenvolvimento sustentável.   

 Formar Jovens Empresários Rurais com conhecimentos teóricos e aplicações na 

prática, de tecnologias viáveis, nas suas propriedades junto a sua unidade-família e a 

comunidade.  

  

Horário de aula da turma   

07h00 ás 11h35, com intervalo de 15 min para lanche;  

13h00 ás 17h30, com intervalo de 15 min para lanche;  

20h00 ás 21h45.  

  
Plano de Curso de Biologia  

ANEXO  

Carga Horária da Disciplina  

1º ano 80h 2º ano 120h 3º ano 120 Total: 320h  

Quadro de funcionários da escola   
Direção escolar 1, Coordenador 1, Secretário 1, Comunicóloga 1, Setor 

Administrativo 3, Serviços gerais 5, jardineiro 1, Professores (incluso os 

monitores) 13, Educador Social 4, Campo 5.  

Número de alunos da turma  

                3º ano 36 alunos   

Número de alunos da escola   

                 112 alunos nas 03 turmas.  

Estrutura física da escola  

Almoxarifado 1, auditório 1, biblioteca 1, cozinha e refeitório com 

3         banheiros, despensa, dormitório com banheiros 11, laboratório de informática 1, 

quadra de esporte 1, secretaria 1, sala dos professores 1, sala da direção 1.  

Parceiros da Instituição: Público e Privado  
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Braskem, Fundação Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Mitsubishi 

Corporation, Fundação Odebrecht, Secretaria Estadual de Educação, CMDCA, 

COOPATAN, Embrapa, Prefeitura Municipal, Sebrae, Senar, Pea- Unesco   

Municípios de onde a escola recebe alunos  

Presidente Tancredo Neves, Wenceslau Guimarães, Teolândia, Valença e 

Taperoá  
 


