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RESUMO 

Nos CEFFAs o processo de ensino e aprendizagem se desenvolve por meio da Pedagogia da 
Alternância, que particularmente, busca uma integração escola-família, teoria-prática, 
trabalho-educação a partir de uma proposta que valorize o ensino vinculado à realidade do 
campo. Para auxiliar nessa integração a Pedagogia da Alternância precisa de instrumentos 
apropriados, dentre estes instrumentos destaca-se o Plano de Estudo (PE), pela sua 
centralidade e importância, constituindo num roteiro de pesquisa, o PE, tem a função de 
nortear as atividades a serem executadas tanto no espaço sócio-familiar quanto no espaço 
escolar. O PE é apontado também como o principal instrumento pedagógico, na relação 
conhecimentos empíricos e teóricos, isto é, na articulação entre trabalho e educação. Na 
perspectiva de ampliar a compreensão sobre o Plano de Estudo que situamos o presente 
trabalho, com o objetivo de analisar o Plano de Estudo, no processo de formação dos 
CEFFAs, como instrumento de valorização do trabalho e utilização do seu potencial 
educativo na formação dos jovens do campo. Para alcançar este objetivo recorremos a uma 
revisão bibliográfica, que consiste em um recorte de uma pesquisa de mestrado em 
andamento, dentro dos pressupostos da pesquisa qualitativa. A partir desta revisão 
certificamos que o PE é um instrumento de suma importância no trabalho com a Pedagogia da 
Alternância, entretanto, este instrumento precisa ser construídos por todos os envolvidos no 
processo de formação, de forma que haja certa coerência entre todos os componentes deste 
processo, seja a escola, a família e a comunidade.  

 

INTRODUÇÃO 

A formação realizada no Programa de Pós Graduação em Educação e a participação 

nas ações do Observatório da Educação do Campo possibilitaram um aprofundamento de 

nossa compreensão sobre a temática da Educação do Campo, principalmente sobre a 

dinâmica, princípios e articulação dos sujeitos coletivo deste espaço no movimento de 

defesa da escola e da educação. Com destaque para a importância e contribuição dos 

processos educativos no processo de outro projeto de desenvolvimento do campo. Este 

outro projeto de desenvolvimento é incompatível com o modelo de agricultura capitalista, que 

atualmente em nosso país articula o latifúndio e o agronegócio, os quais representam, na 
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maioria das vezes, a exclusão e a morte de quem vive e trabalha neste espaço (CALDART, 

2004).  

Neste contexto, o contato com a produção teórica de Oliveira (2004), Fonseca 

(1987), Carneiro (1998) entre outros que vinculam a problemática do campo ao avanço e 

às contradições do modo de produção capitalista, contribuíram para revelar outra lógica 

na compreensão das questões da Educação do Campo. Esta outra compreensão refere-se 

às subjugações do campo impostas pelo domínio do capital, o qual se sobrepõe à 

propriedade da terra na medida em que, a acumulação capitalista deriva do lucro do 

capital e não da renda da terra (OLIVEIRA, 2004; FONSECA, 1987; CARNEIRO, 1998).  

A compreensão de existência de uma lógica de subjugação do campo e de sua 

população, por sua vez, nos colocou em contato com as reflexões de Marx (1989) e Gramsci 

(2000) que analisam a importância do trabalho como potencial educativo, ao considerar 

que o trabalho forma, produz o ser humano e possui uma dimensão educativa. Neste aspecto, 

foi fundamental a compreensão de que, mesmo com a fragmentação que o trabalho sofre no 

modo de produção capitalista, tornando-se alienante, ele não perde a sua universalidade, seu 

caráter central e educativo. Isto por que, o trabalho como processo de formação humana 

encontra-se na base da relação homem/natureza e revela um potencial educativo capaz de 

proporcionar ao jovem e ao adulto a compreensão das relações sociais, culturais e práticas da 

sociedade (MARX, 1989; BRAVERMAN, 1987). 

À medida que temos aprofundado essas reflexões em torno do trabalho como 

principio educativo, temos também nos interrogados sobre as reais possibilidades e 

barreiras da educação implementar, no cotidiano de sua prática educativa, processos 

educativos que valorizem o caráter pedagógico do trabalho. Particularmente, no contexto 

da educação do campo, têm despertado nossa atenção as experiências dos Centros 

Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs) que, utilizando a pedagogia da 

alternância, tem como propósito uma formação que integre teoria e prática, vinculando 

trabalho e educação. Na realização deste propósito, os CEFFAs utilizam diversos 

instrumentos pedagógicos, dentre estes instrumentos, o Plano de Estudo é destacado por 

vários autores (SILVA, 2003; PEREIRA, 2002; MAZZEU, 2010; GIMONET, 2007), como o 

instrumento central da alternância na articulação entre os diferentes tempos e espaços da 

formação.  
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Na definição de Gimonet (2007), o Plano de Estudo consiste em um roteiro de 

observação e investigação, construído pelos monitores e estudantes dos CEFFAs no período 

que antecede o retorno dos jovens ao meio familiar, com o qual se busca “[...] uma mediação 

entre a escola, a família e a comunidade. Através dele o aluno traz para a escola a sua 

realidade e tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre as suas vivências juntamente com 

os colegas e monitores.” (PEREIRA, 2002, p. 18).  

Desta constatação de que o Plano de Estudos é um dos principais instrumentos 

pedagógicos utilizados pelos CEFFAs para, na dinâmica de formação por Alternância, 

realizar o propósito de uma articulação entre prática e teoria, entre trabalho e formação; 

surgem as questões orientadoras do nosso estudo: Como ocorre no cotidiano de um CEFFA 

o processo de planejamento e elaboração do Plano de Estudo? Em sua dinâmica de 

construção, como tem sido utilizada a noção do trabalho? No cotidiano das famílias, 

como ocorre o processo de desenvolvimento do Plano de Estudo? Em sua dinâmica de 

operacionalização, como tem sido utilizada a noção do trabalho como princípio 

educativo? Quais as limitações e possibilidades do Plano de Estudo na busca de 

articulação trabalho-educação? 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar as limitações e possibilidades do 

Plano de Estudo, no processo de formação dos CEFFAs, como instrumento de valorização do 

trabalho e utilização do seu potencial educativo na formação dos jovens do campo. 

Especificamente, buscaremos: caracterizar o processo de planejamento e construção do Plano 

de Estudo no cotidiano de um Centro de Formação por Alternância; descrever o processo de 

aplicação e desenvolvimento Plano de Estudo no meio sócio familiar; analisar as limitações, 

contradições e possibilidades do Plano de Estudo como instrumento de valorização do 

trabalho e de sua utilização como principio educativo nos CEFFAs. 

 

DESENVOLVIMENTO 

No contexto do movimento da Educação do Campo, diversas experiências educativas 

tem se desenvolvido na atualidade. Dentre elas, destacam-se as experiências de formação por 

alternância, que se multiplicaram nas últimas décadas. Nelas a alternância é utilizada como 

estratégia pedagógica de uma formação que busca integrar a aprendizagens no ambiente 

familiar com as aprendizagens no ambiente escolar (SILVA 2003; RIBEIRO, 2010). 
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No desenvolvimento de suas ações, a Pedagogia da Alternância utiliza algumas 

estratégias pedagógicas específicas, para dar sentido à dinâmica e a articulação dos diferentes 

tempos-espaços: escola-família, teoria-prática, trabalho-educação. Para tanto, são 

identificados como instrumentos pedagógicos básicos da alternância: Plano de Formação, 

Caderno Didático, Estágio, Visitas à Comunidade, Visitas e Viagens de Estudo, Intervenções 

Externas, Projeto Profissional do Jovem, Plano de Estudo, Colocação em Comum e Caderno 

de Vida (SILVA, 2009; MAZZEU, 2010).  

Dentre estes instrumentos da Pedagogia da Alternância, destaca-se o Plano de Estudo 

(PE), pela sua centralidade e importância, constituindo num roteiro de pesquisa, o PE, tem a 

função de nortear as atividades a serem executadas tanto no espaço sócio-familiar quanto no 

espaço escolar, desde os conteúdos regulares, até as intervenções com o meio (GIMONET, 

2007). Este plano, diferentemente dos planos educacionais tradicionais visa orientar a 

elaboração de conteúdos significativos para os educandos, assim, além da função de nortear as 

atividades, o PE deve permitir e instigar nos educandos indagações sobre o meio em que 

vivem.  

No seu desenvolvimento, o PE, geralmente, envolve quatro etapas: elaboração das 

questões, Colocação em Comum, sistematização do Caderno da Realidade e adequação do 

conteúdo ao tema trabalhado (GIMONET, 2007; PEREIRA, 2002). A elaboração das 

questões é composta por duas etapas a primeira consiste na elaboração do conteúdo, ou seja, 

do conjunto dos aspectos que serão investigados, no âmbito do tema previsto no Plano de 

Formação. Esta elaboração é realizada em conjunto, numa dinâmica na qual o monitor, por 

meio de um trabalho de animação, instiga e favorece que a emergência dos aspectos que serão 

investigados, sobre o tema. A segunda etapa é a organização e escrita dos aspectos 

identificados em um roteiro/documento a ser entregue aos educandos, para ser realizado no 

meio sócio-familiar (GIMONET, 2007). 

A Colocação em Comum refere-se ao momento de socialização da pesquisa do PE, 

que se realiza por meio de debates, discussões, problematizações, com cada educando 

apresentando seus resultados, observações e análises (PETTENON e TEIXEIRA, 2001). 

Posteriormente é realizada pelos educandos uma sistematização do conjunto das informações 

obtidas pelo PE e pela socialização com os colegas, que fica arquivada no Caderno da 

Realidade (PEREIRA, 2002). Este caderno é definido, conforme ressalta Gimonet (2007, 34) 
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como sendo: “[...] instrumento que juntava o conjunto das observações, análises e reflexões 

que estava sendo construído ao longo da formação.” Nele ficam anotados o conjunto das 

experiências e dos relatos de vida dos educandos, possibilitando aos jovens e monitores um 

maior entendimento da realidade circundante. 

Na última etapa do PE, adequação do conteúdo ao tema, busca-se com que as 

diretrizes dos conteúdos curriculares das disciplinas que serão ministradas, sejam trabalhadas 

em consonância com conteúdos construídos e abordados pelo PE. Procura-se, assim, com que 

a realidade do educando seja trabalhada em conjunto com as disciplinas estabelecidas pela 

matriz curricular (PEREIRA, 2002). 

 Ao buscar analisar a construção do PE no cotidiano de um CEFFA, Pereira (2002), 

corrobora a importância do PE no trabalho com a Pedagogia da Alternância, por se constituir 

como um elo na relação escola, família e comunidade. Em suas análises destaca que por meio 

do PE é possível que os processos de ensino e aprendizagens sejam realizados a partir do 

cotidiano de vida dos educandos. Além disto, que este plano possibilita aos educandos um 

contato maior com a família, a comunidade, assim como, o levantamento de questionamentos 

sobre os problemas do seu meio e a busca de respostas para eles; contribuindo para o 

desenvolvimento da capacidade reflexão e o desenvolvimento de espírito de liderança dos 

estudantes, na medida em que favorece que eles assumam os problemas da comunidade como 

sendo seus e adquiram a responsabilidade de encontrar saídas para tais problemas. 

Pereira (2002) identifica também algumas dificuldades existentes na implementação 

do PE no cotidiano escolar. São elas: a dificuldade dos monitores para associação do tema do 

PE ao conteúdo a ser ministrado; a falta de motivação de alguns educandos na construção e 

desenvolvimento do instrumento; a dificuldade dos educandos em desenvolver as atividades 

de retorno com a família, indicando, ainda, o fato de que algumas famílias não assumiram 

uma participação efetiva no desenvolvimento do PE. Estes resultados apontados pela autora 

revela haver uma distância entre a proposta e sua prática real.  

 

METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, a mesma ancora-se nos pressupostos 

teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa, a modalidade da pesquisa escolhida para 

compreender melhor o fenômeno a ser pesquisado será o estudo de caso. A coleta de dados 
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será constituída de observações de acontecimentos, comportamentos e cenários, tanto na 

construção do Plano de Estudo no CEFFA, quanto em sua utilização e aplicação no espaço 

sócio-familiar; entrevistas semi-estruturadas com os educando, monitores e famílias 

envolvidas no processo de desenvolvimento do Plano de Estudo de um CEFFA; documentos 

originados da elaboração do Plano de Estudo. 

Para auxiliar a interpretação dos dados também será utilizada a análise de conteúdo, 

a interpretação baseada nessa técnica implica que a mensagem do texto pode ser aprendida em 

palavras-chave, termos específicos, categorias, temas, entre outros. Tais categorias podem ou 

não ser definidas a priori, pois, varia do objetivo da pesquisa (FRANCO, 2005). No caso 

dessa pesquisa, as categorias para análise de conteúdo serão definidas posteriormente, após a 

leitura do material coletado. A pesquisa será realizada na Escola Família Agrícola Paulo 

Freire (EFAP), localizada no município de Acaiaca no estado de Minas Gerais. Esta 

instituição oferece curso técnico em agropecuária integrado ao Ensino Médio por meio da 

alternância, atendendo principalmente os filhos de pequenos agricultores familiares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O PE é apontado como o principal instrumento pedagógico, na relação 

conhecimentos empíricos e teóricos na Pedagogia da Alternância, isto é, na articulação entre 

trabalho e educação (PETTENON e TEIXEIRA, 2001). Resgatar os vínculos entre trabalho e 

educação além de valorizar a cultura do campo pode contribuir com uma educação construída 

pelos povos do campo capaz de superar a exclusão que estes são submetidos. Ou seja, resgatar 

estes vínculos pode possibilitar a formação social de sujeitos capazes de lutar por políticas 

públicas que possam contribuir para a vida e trabalho no campo com dignidade.  

O trabalho como formação humana e princípio educativo encontra-se no processo de 

conhecimento da relação ser-humano/natureza, proporcionando ao jovem e ao adulto a 

compreensão das relações sociais, culturais e práticas do campo (FRIGOTTO, 2001; MARX, 

1989). Por isso, a importanância que no ensino e escolarização da sociedade, o trabalho possa 

ser desenvolvido com caráter primordial para proporcionar a compreensão ao educando das 

relações existentes na comunidade na qual ele se encontra. Este trabalho consiste em um 

projeto de pesquisa de mestrado, portanto, encontra-se em andamento. 
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