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Resumo 
A Pedagogia da Alternância é uma proposta educacional criada com o objetivo de promover a formação do 

jovem e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento do meio em que vive. Essa proposta pedagógica surgiu 

inicialmente na França tornando-se neste país um alicerce educacional para o espaço rural, sendo utilizada 

largamente por um sistema denominado CEFFA (Centro Familiar de Formação por Alternância), cuja 

metodologia vigente é a Pedagogia da Alternância, que visa a formação do jovem e do adolescente no sentido 

teórico/prático, com intuito de propiciá-lo um desenvolvimento integral, nos aspectos econômicos, sociais, 

políticos e pessoais, auxiliando no desenvolvimento da propriedade rural e da comunidade onde esses jovens 

alternantes estão inseridos. Essa prática na atualidade já é reconhecida mundialmente na maioria dos casos tem a 

duração de três anos e compreende um modelo diferenciado daquele desenvolvido nas escolas tradicionais 

urbanas ou rurais. Baseia-se no cotidiano do alternante, na sua vida familiar e comunitária, um compromisso de 

aprendizagem multifuncional, revalorizando a sua cultura, o modo de viver do campo. Colabora também para a 

geração de conhecimentos específicos neste jovem os quais influenciam diretamente na capacidade do educando 

interagir e transformar a sua realidade e a realidade da sociedade em que está inserido. É partindo dessa reflexão 

que o presente artigo irá discutir a pedagogia da alternância desenvolvida na Escola Família Agrícola Santa Cruz 

– EFASC, localizada no município de Santa Cruz do Sul – RS, com o objetivo de compreender melhor os limites 

e as possibilidades que este processo oferece aos jovens do campo da região do vale do rio pardo.  

Palavras Chave: Pedagogia da Alternância, EFASC, jovens do campo, vale do rio pardo. 

 

ABSTRACT 

LIMITS AND POSSIBILITIES OF ROTATING: 

A STUDY ON THE FAMILY FARM SCHOOL SANTA CRUZ 
The Pedagogy of Alternation is an educational proposal created with the objective of promoting the formation of 

the young at the same time promote the development of the medium in which it lives. This educational proposal 

first appeared in France in this country becoming a foundation education for rural areas, being used widely by a 

system called CEFFA (Family Center Alternating Educational), whose methodology is effective Pedagogy of 

Alternation, which aims to train the young and adolescent towards theoretical / practical, in order to propitiate 

him an integral development in economic, social, political and personal, assisting in the development of rural 

property and the community where these kids are alternating inserted. This practice nowadays is already globally 

recognized in most cases lasts for three years and comprises a differentiated model that developed in traditional 

schools urban or rural. It is based on the daily alternating in their family and community life, a commitment to 

learning multifunctional revaluing their culture, the way of life of the field. She also works for the generation of 

relevant expertise in the young which directly influence the ability of the student to interact and transform your 

reality and the reality of the society in which it is inserted. It is from this reflection that this article will discuss 

the alternation pedagogy developed at the Family Farm School Santa Cruz - EFASC, located in the municipality 

of Santa Cruz do Sul - RS, in order to better understand the limits and possibilities that this process provides the 

youth field in the region of the river valley brown. 

Keywords: Pedagogy of Alternation, EFASC, rural youth, brown river valley. 
 

INTRODUÇÃO  

A pedagogia da alternância é uma prática atualmente reconhecida no mundo todo, 

sendo esta uma tentativa de construir uma política educativa para a população rural, 

promovendo o homem do campo, ao mesmo tempo em que difunde o desenvolvimento 
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tecnológico, econômico e sociocultural da comunidade, propiciando condições para o jovem 

continuar a viver no campo com uma boa qualidade de vida. No Brasil, a pedagogia da 

alternância tem destaque nos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFA), 

sendo a mesma uma proposta educacional que promove a formação integral do jovem que 

vive no meio rural.  
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Dias (2006, p. 73) destaca que “a formação pela alternância se organiza em torno do 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser”. O 

aprender a conhecer, é para que o jovem conheça, relacione e integre os elementos de sua 

cultura ao conhecimento escolar e por sua vez científico. O aprender a fazer está relacionado 

ao desenvolvimento de habilidades a partir das quais ele terá condições para enfrentar 

problemas, solucionar conflitos e adquirir qualificação profissional. E por último e não menos 

importante o aprender a viver, que está relacionado diretamente ao conviver em grupo, em 

comunidade, para que consiga realizar projetos comuns, respeitando e compreendendo o outro 

e fortalecendo as relações dentro da comunidade, aprendendo a ser sujeito e ao mesmo tempo 

cidadão, agindo com autonomia e estabelecendo relações entre o sujeito, a escola, a 

comunidade e a propriedade.  

A pedagogia da alternância está totalmente centrada no ser, ou seja, na pessoa e no 

desenvolvimento do seu meio. Em relação a esse processo de ser ator do seu próprio processo 

de aprendizagem, entende-se: 

[...] a situar o educando como sujeito-ator de sua formação, que aprende, 

pesquisando e construindo. Prevalecem, então, os métodos ativos e de apropriação 

que privilegiam o processo de produção de saberes através da pessoa, mais do que 

um simples consumo de informações pela mesma. (GIMONET, 2007, p. 107)  

Em relação ao papel dos educadores neste processo Freire (1998, p. 47), diz que “os 

educadores devem saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade 

para sua própria produção ou a sua construção.” Nessa concepção pedagógica, o educador 

desempenha funções além do meramente ensinar, ele vai ao encontro do educando procurando 

orientá-lo, conduzindo a novas formas de agir frente às situações da vida familiar e social, 

educa, acompanha, ajuda e dialoga.  

Tendo em vista a importância da Pedagogia da Alternância como método pedagógico, 

a presente pesquisa teve como objetivo investigar e compreender os principais limites e 

possibilidades da pedagogia da alternância desenvolvida na EFASC ( Escola Família Agrícola 

Santa Cruz) localizada no município de Santa Cruz do Sul no estado do Rio Grande do Sul – 

Brasil, lembrando que a pesquisa aconteceu no período de dezembro de 2012 à março de 

2013. 

No que se refere ao aspecto metodológico, é importante frisar, que a pesquisa foi 

desenvolvida partindo de uma abordagem qualitativa, utilizando de técnicas diversificadas, 

como a observação direta e entrevistas qualitativas, que foram aplicadas a diversos segmentos 

da EFASC, como é o caso da coordenadora pedagógica, professores, e estudantes. Foram 
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entrevistados nesta pesquisa a coordenadora pedagógica, dois professores, um jovem 

estudante e outro egresso. As entrevistas realizadas estão citadas no trabalho com códigos, de 

forma a preservar a identidade dos entrevistados. 

 

1 Experiências de formação em alternância no Brasil 

As primeiras experiências de formação por alternância no Brasil datam o final dos 

anos de 1960, no estado do Espírito Santo, região do sudeste brasileiro, com a denominação 

de Escolas Família Agrícola (EFAs). Mais tarde, nos anos 80, no estado de Alagoas, região do 

nordeste brasileiro, sem nenhuma vinculação com o movimento das EFAs, foram criadas as 

Casas Familiares Rurais (CFRs). Atualmente existe, em nossa sociedade, a presença de oito 

diferentes Centros de Formação por Alternância que, em conjunto, somam mais de 250 

experiências educativas no território nacional. No conjunto dessas experiências, as Escolas 

Família Agrícola e as Casas Familiares Rurais destacam-se como os Centros mais antigos e 

mais expressivos que influenciaram diretamente a implantação dos outros. Assim, na 

atualidade, temos a presença das Escolas Comunitárias Rurais e das Escolas de 

Assentamentos, no Estado do Espírito Santo, bem como das Escolas Técnicas Estaduais, no 

Estado de São Paulo, que tiveram uma forte influência e assumiram muitas características das 

Escolas Família Agrícola.  

A respeito das suas particularidades, diferenças e divergências, os CEFFAs têm na 

pedagogia da alternância o princípio fundamental e norteador de seus projetos educativos, tal 

princípio implica em um processo de formação que combina e articula períodos de vivência 

no meio escolar e no meio familiar. Alterna-se, assim, a formação agrícola na propriedade 

com a formação teórica geral na escola que, além das disciplinas básicas, engloba uma 

preparação para a vida associativa e comunitária. Na articulação entre os dois tempos e 

espaços da formação, são utilizadas diversas estratégias pedagógicas, denominadas 

Instrumentos Pedagógicos da Alternância, como: Plano de Estudo; Caderno da Realidade; 

Colocação em comum; Visitas de Estudos; Intervenção Externa; Caderno Didático; Visitas às 

famílias; Projeto Profissional do Jovem; Estágios entre outras que podem variar conforme a 

experiência analisada.  

A alternância, enquanto princípio pedagógico, mais que característica de sucessões 

repetidas de seqüências, visa desenvolver na formação dos jovens situações em que o mundo 

escolar se posiciona em interação com o mundo que o rodeia. Buscando articular universos 

considerados opostos ou insuficientemente interpenetrados, o mundo da escola e o mundo da 

vida, a teoria e a prática, o abstrato e o concreto, a alternância coloca em relação diferentes 



5 

parceiros com identidades, preocupações e lógicas também diferentes, de um lado, a escola e 

a lógica da construção de saberes e, de outro, na especificidade dos CEFFAs brasileiros, a 

família e a lógica da agricultura familiar. Assim, ao apresentar uma nova dinâmica de 

interação entre os sujeitos do projeto educativo, a formação em alternância traz em seu bojo 

uma problemática complexa em termos de relações construídas entre o meio escolar e o meio 

familiar.  

 

2 Limites e possibilidades da pedagogia da alternância na EFASC  

A escola Família Agrícola Santa Cruz foi à primeira EFA (Escola Família Agrícola) 

no estado do Rio Grande do Sul, e possui algumas particularidades em relação a outras EFAs 

existentes no Brasil, particularidades as quais muitas vezes são adotadas para satisfazer com 

maior eficiência as demandas locais ou regionais como é o caso da EFASC. Por exemplo, as 

EFAs dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, possuem em sua maioria um caráter 

comunitário, recebendo exclusivamente jovens da comunidade e trabalhando para o 

desenvolvimento da mesma. A EFASC possui uma abrangência bem maior que apenas a 

comunidade de Santa Cruz do Sul, recebendo jovens de doze municípios do vale do rio pardo, 

o que comprova a sua influência regional relatada pela coordenadora pedagógica da escola: 

A abrangência da escola é regional, ela recebe 12 municípios do vale do rio pardo, o 

que também é uma peculiaridade nossa, pois se analisarmos as demais EFAs do 

Brasil em sua maioria são escolas da comunidade com uma abrangência menor. 

Apesar da abrangência regional, a escola em 2012 possuia 102 alunos cursando o 

ensino médio, e 35 em estágio obrigatório, um número pequeno se levar em consideração a 

escala de abrangência da escola. No entanto, se for considerado o processo de ensino 

desenvolvido na EFASC, a estrutura que a escola tem disponível, o corpo docente atual e a 

questão financeira que será abordada na sequência, esse é um número limite para que todas as 

atividades sejam cumpridas com qualidade, atividades sem as quais o processo de alternância 

na escola não se cumpriria com a eficiência que se cumpre atualmente, veja o que diz a 

coordenadora pedagógica em relação ao número de jovens: 

Em relação ao número de alunos é um cuidado que devemos ter, pois, devido a 

utilizarmos a pedagogia da alternância não podemos trabalhar com muitos alunos, 

porque não conseguiríamos dar conta de realizarmos um trabalho de qualidade com 

todos, tivemos agora uma seleção de 65 jovens para 30 vagas, a gente tem uma 

demanda incrível, mas, porém não conseguimos atende-la no momento, atualmente 

temos 102 jovens matriculados mais 35 jovens em estágio obrigatório, e isso tudo 

necessita de acompanhamento para que de fato a pedagogia da alternância funcione 

de forma eficaz, pois não é só uma atividade como é nas escolas tradicionais, temos 

muitas atividades as quais precisam ser cumpridas. 

No processo de alternância desenvolvido na EFASC a participação da família é 

fundamental e insubstituível, pois, a mesma é a co-formadora do jovem nesse processo, 
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lembrando que no regime de alternância na EFASC o jovem fica uma semana na escola em 

regime de internato e uma semana em casa onde coloca em prática o que viu no tempo escola. 

Essa parceria entre a escola e a família e a dedicação do jovem na sua formação são muito 

importante, pois, sem a participação efetiva de qualquer um desses atores (escola, família, 

jovem) a alternância não se completaria, e o processo seria falho, podendo ser este mais um 

limite da alternância na formação dos jovens do campo, o envolvimento de todos os atores do 

processo é indispensável para que o mesmo ocorra de maneira eficaz e completa. Veja as 

palavras da coordenadora pedagógica quando questionada se pode existir alguns limites para a 

pedagogia da alternância:  

Pode existir sim, pois a alternância não da certo se não existir o envolvimento de 

todos os atores que fazem parte do processo, pois ela pode ser mascarada, eu posso 

fazer de conta que a faço, e para que funcione tem que haver envolvimento de todos, 

dos alunos, dos professores e monitores, dos familiares, pois o processo é 

trabalhoso, mas também é gratificante.  

Muitos dos jovens que estudaram na escola decidiram ao final do curso técnico ficar 

no campo trabalhando nas suas propriedades e dali tirando o seu sustento, dando continuidade 

ao trabalho realizado por seus pais, é claro que agora utilizando técnicas adequadas para a sua 

realidade, o campo. Em alguns casos, o fato do ficar no campo que o jovem optou gera um 

conflito com seus pais, pois para muitos pais o ficar no campo não é uma opção pela qual o 

jovem escolheu, mas sim um sinônimo de fracasso na vida profissional dele, esse fato 

demonstra o preconceito que o próprio camponês tem sobre a sua classe social, não querendo 

que o filho, agora técnico agrícola, de continuidade ao seu trabalho, para eles o sinônimo de 

êxito profissional seria o filho trabalhar em uma fumageira, em uma empresa, enfim fora do 

campo, sendo esse outro fator limitante no processo de alternância desenvolvido na EFASC. 

Ainda falando desse fator limitante a coordenadora pedagógica da escola diz: 

Outro ponto é a compreensão que mesmo com essa formação que a gente dá, o ficar 

na propriedade não é sinônimo de fracasso e sim de opção, pois isso atualmente é 

um problema que nós viemos enfrentando, pois a família em alguns casos pensam 

que por ser um técnico agrícola os seus filhos não podem ficar na propriedade, eles 

tem que ir trabalhar em alguma empresa e não ficar na propriedade, então ocorre um 

enfrentamento entre o pai e o filho, então culturalmente a gente tem que trabalhar 

isso também, para mim hoje a alternância tem esses limites, então um é o 

envolvimento de todos os atores do processo, outro é a compreensão da família que 

o ficar na propriedade não é um fracasso.  

A EFASC é uma instituição que teve a sua origem a partir de um projeto desenvolvido 

pela cooperativa de crédito SICREDI, projeto o qual foi aderido por um grupo de educadores 

que tinham por objetivo buscar uma formação que realmente atendesse as demandas dos 

sujeitos do campo. As atividades desenvolvidas na escola, como por exemplo, a estadia dos 

jovens em regime de internato, as visitas às famílias, as visitas de estudos entre outras 

atividades que fazem parte da pedagogia da alternância desenvolvida na escola demandam de 
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recursos financeiros, os quais são conseguidos através dos apoiadores, alguns de ordem 

pública como as prefeituras, a 6ª CRE e outros de ordem privada como a Associação dos 

Fumicultores do Brasil (AFUBRA), a UNISC, o SINDITABACO que é o Sindicato das 

Fumageiras, entre outros, os quais são essenciais para que o processo de alternância ocorra 

com eficiência. Se por qualquer motivo algum desses apoiadores resolverem não apoiar mais 

financeiramente a EFASC, com certeza o processo pedagógico desenvolvido atualmente seria 

muito prejudicado, sendo este um limitante que pode prejudicar inclusive o futuro da 

instituição na formação dos jovens na região do vale do rio pardo.  

Por esse motivo a criação de políticas que atendam as necessidades das instituições 

que se utilizam da pedagogia da alternância como método pedagógico é fundamental, pois, até 

o momento não existe nenhuma política pública que garanta a continuidade dessas 

instituições, as obrigando a receber apoio financeiro externo para a realização das suas 

atividades, pois, o apoio financeiro recebido do estado é muito pequeno se comparado às 

demandas existentes. A questão financeira segundo a coordenadora pedagógica da EFASC 

vem se mostrando o principal desafio no que diz respeito à qualidade do ensino oferecido e ao 

número de jovens que a escola poderá atender.  

Hoje, o principal desafio é o financeiro, o apoio do estado é muito pequeno, pois 

aqui na escola os donos são as famílias, ela não é nem particular e nem pública ela é 

comunitária, e ela vive dos apoios e parcerias, então o estado que poderia ser um 

grande apoiador atualmente não é, pois não existe nenhuma política publica do 

estado que nos apóie na educação dos jovens no regime de alternância, e isso pode 

nos obrigar com o tempo a diminuir o número de alunos que a escola tem, pois as 

despesas são grandes desde a alimentação, o deslocamento dos professores para as 

visitas nas famílias, a infraestrutura, entre outras que viabilizam o processo 

educativo na escola, podendo prejudicar na qualidade do ensino oferecido por nós.  

Em relação às possibilidades a pedagogia da alternância desenvolvida pela EFASC 

vem se mostrando muito eficaz no que diz respeito à formação dos jovens que a procuram, 

pois, a partir desse método pedagógico eles conseguem relacionar os conteúdos escolares com 

as suas práticas cotidianas no campo, o que torna o processo de ensino-aprendizagem muito 

mais atraente, eficaz e concreto para esses jovens, quando questionei o professor P2, qual é a 

importância da alternância na formação dos jovens do campo a resposta foi à seguinte:  

Com a alternância, o jovem consegue dar significado aquilo que ele aprendeu no 

tempo escola, ele compara as informações que obteve na escola com a sua prática 

em casa, também serve como aplicação, pois, é na alternância que ele aplica este 

conhecimento, sendo que ele irá observar como é o trabalho dos seus pais e retorna a 

escola com as dúvidas geradas durante o tempo família, e partir daí ele vem com 

uma nova informação para a escola e essa nova informação vai gerar um novo 

conhecimento e assim por diante.   

Podemos constatar que dar significado aos conteúdos trabalhados em sala de aula a 

partir da realidade vivida pelos jovens é um fator que a alternância realiza com muita 

eficiência, sendo esta uma possibilidade que a mesma trás ao processo de ensino-
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aprendizagem desenvolvido com jovens na EFASC, e que muitas vezes falta no ensino 

tradicional, o que leva o aprender sem saber para que, ou seja, sem saber onde vai utilizar 

aquilo que está aprendendo, tornando o ensino desestimulante e incompleto, pois logo o 

jovem irá esquecer os conteúdos abordados em sala de aula por não perceber aplicação em seu 

cotidiano. 

Também através da alternância na EFASC os jovens aprendem a conhecer melhor o 

seu espaço de vivência, notando as potencialidades que o mesmo possui e as possibilidades 

que lhes oferece, percebendo que é possível permanecer no campo tendo qualidade de vida 

para si e para a sua família. Quando questionado se a EFASC contribui para a permanência 

dos jovens no campo, o professor P1 salientou:  

A escola contribui e muito, mas não fixa ninguém ao campo, ela apenas fornece 

possibilidades a esse jovem, se ele quiser trabalhar como técnico ele pode, se quiser 

cursar uma faculdade ele pode e se quiser ficar na propriedade ele também pode, 

mas é ele que irá escolhe se quer ficar ou não, sendo nossa obrigação mostrar a ele 

que se ele quiser ficar, ele poderá ficar e ter uma boa qualidade de vida também no 

campo, e que ele não precisa sair do campo para viver bem, mas a escolha como eu 

havia falado é do jovem, nós não forçamos essa escolha em momento algum. Nos 

três anos que o jovem passa aqui na escola ele aprende a conhecer melhor a sua 

propriedade, e como viver ali com qualidade.  

A fala do professor reforça ainda mais o real objetivo da EFASC, que não é obrigar o 

jovem a ficar no campo, mas sim fornecer possibilidades e alternativas na vida desses jovens, 

para que eles escolham se querem ficar ou sair do campo, pois, ninguém é obrigado a ficar no 

campo passando necessidades e com uma baixa qualidade de vida, o que a escola faz é ensinar 

o jovem a usufruir das potencialidades que o meio lhe oferece e a partir daí, que ele por 

iniciativa própria queira ficar trabalhando e construindo a sua vida no campo.  

 

3 Considerações Finais 

Essa perspectiva de pensar a educação no/do campo com a participação dos sujeitos no 

processo educativo tem demonstrado que novas formas de educar com qualidade têm surgido 

a partir das lutas dos sujeitos do campo. Entre essas, a Alternância tem importância 

significativa pelo fato de dialogar com os diferentes atores envolvidos no processo, escola 

(professores), pais, jovens, comunidades e instituições de apoio que ajudam na realização do 

projeto. É por esse motivo que a pedagogia da alternância desenvolvida na EFASC vem se 

mostrando tão eficaz na formação dos jovens do vale do rio pardo, pelo envolvimento e 

engajamento de todos os atores no processo educativo, inclusive os apoiadores cuja 

participação é fundamental para que a EFASC consiga desempenhar o seu objetivo principal 

que é proporcionar uma educação integral aos jovens do campo na região. 
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Dessa forma, a EFASC representa mais que um mecanismo de educação para os 

jovens do campo, ela aparece como uma alternativa viável para o desenvolvimento rural, 

porque ela visa justamente contribuir para o desenvolvimento sustentável, através do trabalho 

na escola, em projetos coletivos, que viabilizam o desenvolvimento da instituição, dos alunos, 

da família e da comunidade. Ela contribui para o desenvolvimento dos pequenos agricultores, 

sendo que atua na formação teórica e prática dos educandos, respeitando a sua cultura e seu 

meio, de forma que eles tenham não apenas conhecimentos técnicos, mas sim também 

conhecimentos de cidadania, que os levam a desenvolver a comunidade, bem como a si 

mesmos. 
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