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RESUMO 

O trabalho intitulado: “A Pedagogia da Alternância e o enfrentamento das situações problema 
no meio rural: limites e possibilidades”, objetiva analisar quais os limites e possibilidades da 
Pedagogia da Alternância enquanto prática socioeducativa de enfrentamento das situações 
problemas no meio rural, a fim de verificar sua contribuição na construção de um novo espaço 
rural. Num primeiro momento propõe-se conhecer os princípios e a metodologia da 
Alternância que concretiza-se através dos CEFFAs (Centros Familiares de Formação por 
Alternância) os quais priorizam as “experiências familiares, sociais, profissionais, ao mesmo 
tempo em que são ponto de partida e de chegada do processo de aprendizagem” (Gimonet 
2007 p. 45). É neste sentido que para a Alternância a vida também ensina, e por isso o espaço 
sócio profissional também é formativo didático e integra o período letivo da escola. Dessa 
forma a metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho possui enfoque 
qualitativo e usufruir-se-á da pesquisa bibliográfica e descritiva. Portanto, espera-se obter 
com a pesquisa a realização de uma análise de dados, quanto aos limites e possibilidades da 
Alternância como prática socioeducativa de enfrentamento das situações problemas do meio 
rural para a partir daí avaliar a experiência desta proposta educativa em Frederico Westphalen 
como possibilidade de intervenção na construção de um novo rural, visando condições de vida 
mais dignas para os sujeitos do meio rural. 
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 A Pedagogia da Alternância é uma proposta educacional concebida intencionalmente a 

fim de promover a formação integral do jovem que reside no meio rural, nos aspectos 

econômicos, políticos, sociais e educacionais, promovendo também o desenvolvimento 
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tecnológico, econômico e sociocultural da família do jovem e consequentemente da 

comunidade participante, oferecendo-lhe condições de compreensão e permanência no local 

em que vive. Esta pedagogia adentrou a educação, propondo uma mudança de metodologia; e 

modificando os olhares à formação propiciada ao sujeito do campo, constituindo-se de uma 

nova modalidade de ensino que repercutiu na vida campesina, abrigando a necessidade de 

sanar problemas encontrados no meio rural devido ao ensino deslocado e insuficiente às 

práticas agrícolas bem como ao desenvolvimento do jovem, proporcionando deste modo, para 

que o jovem permanecesse em seu local de origem trabalhando com a família junto à terra. 

Esta formação geral oferecida pela Alternância possibilitava expandir seu campo de 

conhecimentos localizando-o no tempo e espaço que estava inserido, oportunizando o seu 

crescimento sócio-profissional e valorizando seus processos naturais adquiridos com o saber 

social.  

Diferencia-se por não ser um modelo educacional urbano adaptado ao espaço rural, 

sendo uma forma de redução de alguns problemas educacionais, como a transmissão e 

reprodução de conceitos, a fragmentação de conteúdos e a utilização permanente do livro 

didático, ademais, o processo de ensino aprendizagem é preconizado a partir das experiências 

e necessidades dos jovens, atribuindo assim significância aos conhecimentos construídos.  

Esta prática educativa emergiu na primeira metade do século XX, caracterizando-se 

como uma proposta alternativa de ensino e de forte resistência cultural frente à hegemonias 

neoliberais presentes na educação (Nascimento, 2003), da mesma forma que hodiernamente 

representa uma possibilidade de compreensão e valorização das produções e vivências de 

quem reside no espaço rural.  

A busca pela compreensão deste espaço envolve o conhecimento das pessoas que 

vivem nele, perpassando pela sua forma de vida, seu trabalho e seus costumes. Daí a 

necessidade e relevância que a Pedagogia da Alternância tem no que tange aos jovens rurais: 

que seja uma educação que tenha sentido e significado real na busca da solução de problemas 

enfrentados pelo trabalhador, sendo ao mesmo tempo um norte para a qualidade de vida, pois, 

a educação desempenha um papel fundamental na formação dos sujeitos, se a mesma for útil e 

aplicável ao cotidiano por eles enfrentado. (Pacheco, 2011). 
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Na tessitura histórica, a Pedagogia da Alternância origina-se na Europa – França - no 

período entre guerras em meados da década de 30, com as CFRs (Casas Familiares Rurais), e 

no pós guerra difundiu-se pelo continente, em países como Portugal e Espanha, na Itália 

surgiu como EFA (Escola Família Agrícola). Na sua origem francesa encontra-se a forte 

presença da Igreja Católica junto às famílias de agricultores, que buscavam para seus filhos 

uma educação diferenciada daquela oferecida pela escola tradicional; junto a esse poder 

católico articularam-se na Itália os poderes públicos para a realização da proposta.  

Como preconização francesa a Alternância foi arraigada em um pequeno povoado 

denominado Lot et Garonne, em 1935. A iniciativa partiu de um grupo de pais agricultores 

insatisfeitos com o sistema educacional que não atendia as especificidades de uma educação 

para o meio rural, e, sendo direcionado às atividades urbanas, levava os adolescentes a 

abandonar a terra. Esses agricultores também sentiram a necessidade de fazer chegar ao 

campo a evolução tecnológica de que precisavam, por isso partiram da necessidade de uma 

educação escolar que atendesse as particularidades psicossociais dos adolescentes e 

propiciasse, além da profissionalização em atividades agrícolas, elementos para o 

desenvolvimento social e econômico da região que viviam. Desta forma, com o auxílio do 

pároco local e um técnico agrícola, os jovens alternavam um tempo na escola – cujo ambiente 

encontrava-se no espaço cedido pela paróquia – e períodos de tempo em que ficavam na 

propriedade familiar trabalhando com os pais o que aprenderam durante o internato. 

A ideia básica era conciliar os estudos com o trabalho na propriedade rural da família, 

para que os jovens não abandonassem o campo e pudessem aprender melhor o trabalho da 

propriedade. Principiou-se então, em 1935 um movimento que culminou no surgimento da 

Pedagogia da Alternância, com a criação da primeira “Casa Familiar Rural”, lá chamada de 

Maison Familiale Rurale, onde os jovens passavam duas semanas recebendo conhecimentos 

gerais e técnicos voltados para a realidade agrícola regional e duas semanas na sua 

propriedade rural, aplicando os conhecimentos recebidos. Tal prática foi chamada de 

“Pedagogia de Alternância”. Hodiernamente ela é mais consistente, acrescentando além da 

ideia original, um aparato de instrumentos pedagógicos e organizacionais imprescindíveis 

para a sua concretização, favorecendo a aprendizagem multifuncional, a relação homem-
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natureza, o desenvolvimento de práticas agrícolas que sejam efetivas nas propriedades e a 

vivência teórico-prática que o adolescente irá adquirir durante essa aprendizagem.  

 

A Pedagogia da Alternância elaborou-se não através de teorias, mas, antes, pela 
invenção e implementação de um instrumental pedagógico que traduzia, nos seus 
atos, o sentido e os procedimentos da formação. [...] prevaleceu à ação, a 
experiência, o sucesso [...] Uma teorização, não para si mesma, mas como 
processo de compreensão, ao mesmo tempo para nutrir a experiência, a ação, o 
terreno, dar-lhes sentido. Desse jeito, para situar-se no horizonte educativo, não 
estar só e isolado, mas em relação com os outros e, às vezes, para municiar-se de 
argumentos a fim de defender dos donos do tradicionalismo ou dos poderes 
administrativos.(GIMONET, 2007 p. 23)  

 

Neste cadência de articulação entre (JARA, 1998) o trabalho agrícola e a educação escolar 

é que a pedagogia da Alternância insere-se na dimensão histórico-dialética de apontar para o 

trabalho na sua perspectiva de emancipação humana. 

É importante salientar, que a Pedagogia da Alternância institui um relacionamento entre o 

meio em que vive o jovem (família-comunidade-escola), assim, por não constituírem instâncias 

antagônicas e excludentes, família e escola reinterpretam-se mutuamente na diversidade do 

conjunto das circunstâncias envolvidas, consolidando este, um espaço pleiteado por uma educação 

comprometida com a sua realidade de inserção, facilitando o momento da fertilidade da 

transformação e não da reprodução. 

Na prática pedagógica alternante, os jovens saem do mundo da contemplação para o 

mundo da atuação, pois são eles que fazem a sua história, definem seu trabalho e buscam o 

desenvolvimento. Nessa rotina de construção aprende-se além da profissão, os valores humanos 

necessários para a confirmação deste ser junto à ordem social como parte coletiva e individual, em 

busca de uma vida mais digna e cidadã. 

A Pedagogia da Alternância vai além dos conhecimentos técnicos, escolares e 

sistemáticos, representa uma forma de desenvolver a vida e de sustentação para os jovens que 

residem no campo. Ela transforma-se então em uma Pedagogia da vida, pois os envolvidos 

passam a ser sujeitos de sua história, transpassando o real, precisam saber viver e aprender os 

meandros deste caminho, por isso tal estudo foi pertinente à realidade vivenciada na região, 

possibilitando um novo olhar para com os agricultores familiares, e uma nova forma de se 

conceber/compreender um ensino que lhes atendesse as necessidades. 
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