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RESUMO: O movimento das Casas Familiares Rurais vem se expandindo há 78 anos no mundo, 
para trazer uma resposta educativa apropriada aos problemas de uma idade específica do ser 
humano: a adolescência. Nesse sentido, as Casas Familiares Rurais vêm demonstrando eficácia, 
através da alternância, que consiste na formação das pessoas, utilizando espaços e tempos 
diferentes, divididos entre o meio profissional e o meio escolar em internato, guiados por uma 
proposta que visa à formação integral do educando e o desenvolvimento do meio em que está 
inserido. Neste contexto, esse estudo tem como objetivo compreender com profundidade a educação 
do campo, na perspectiva da Pedagogia da Alternância, praticadas pelas Casas Familiares Rurais, de 
maneira a identificar os avanços e desafios enfrentados, envolvendo a comunidade escolar. A 
pesquisa é qualitativa, utilizando-se de procedimentos metodológicos pautados em obras de Arroyo, 
Freire, Mânfrio, Paro, Sacristan, entre outros, que contemplam tal discussão, e das ações vivenciadas 
nas instituições escolares. A evasão escolar no Brasil se constitui como um problema que cresce 
cada vez mais, afetando principalmente as escolas públicas. Através da interação entre família e 
escola, visando encontrar a responsabilidade de cada uma, faz-se necessário encontrar medidas 
para amenizar a evasão escolar dos alunos matriculados no primeiro ano, nas Casas Familiares 
Rurais. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo, trabalho final do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, criado pelo Governo do Estado do Paraná, no ano de 2004, 

com duração de dois anos, o qual oportuniza aos educadores da rede pública de 

ensino um tempo de pesquisa e estudo para aperfeiçoar a prática pedagógica, tem 

como objetivo principal compreender com profundidade a educação do campo, na 

perspectiva da pedagogia da alternância, praticadas pelas casas familiares rurais, de 

maneira a identificar os avanços e desafios enfrentados, envolvendo a comunidade 

escolar.  

 No contexto das políticas públicas educacionais, a diversidade aparece como 

uma questão de direito, constituindo uma forma de entender a educação, ao tempo 

em que atinge os seus objetivos, a organização das instituições escolares e a 
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estrutura do próprio sistema de ensino. A diversidade age no sentido de planejar e 

organizar a prática educativa, dotando-a de conteúdos e de uma visão crítica para 

entender a cultura, a sociedade e os vínculos sociais que a constroem. É, pois, uma 

cultura que a educação é solicitada a tornar possível.  

 O desenvolvimento de atitudes de tolerância e respeito à diversidade tem a 

ver com o direito a educação, a igualdade de oportunidades e a participação na 

sociedade. Sendo assim, representa um grande desafio a ser enfrentado pelos 

sistemas de ensino na construção das suas bases político - pedagógicas.    

 O maior dos desafios que a diversidade põe a educação consiste na 

construção de um projeto compartilhado por todos, que simultaneamente contemple 

e respeite as diferenças e as particularidades dos indivíduos.  

 O respeito à diversidade implica a rejeição a toda e qualquer discriminação, 

em relação as questões étnico-raciais, afetivo sexuais e de gênero, e a sua 

valorização requer o reconhecimento da riqueza da diversidade de cultura e 

tradições como força para a inovação. É uma forma de garantir que a cidadania seja 

exercida e os vínculos raciais fortalecidos por documentos oficiais: A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) e o Plano Nacional de Educação 

(PNE) e pelo que determinam as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

do Campo”, instituída pela Resolução CNE/CEB nº 01/2006, do Conselho Nacional 

de Educação/CNE, aprovado em 01/02/2006 que recomenda a adoção da 

Pedagogia da Alternância em Escolas do Campo.  

 Como elemento de reflexão nos reporte a Paulo Freire (2006):  

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 
não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente 
porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para 
a sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do 
desvio ético não pode receber outra designação senão a de transgressão. 
(...) É preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser 
vista ou entendida como virtude, mas como ruptura com a decência. O que 
quero dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, 
sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não 
me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou 
filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre negritude, dos 
homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer 
discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 
reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser 
gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de 
brigar. Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando 
exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber. (FREIRE, 
Paulo, 2006, p. 35) 

 
 



2. PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA EM ESCOLAS DO CAMPO 

 

 Para que um sistema educativo como a Alternância seja realmente duradouro, 

adequado e significativo, precisa constantemente aumentar, ampliar a variedade e a 

heterogeneidade de elementos, instrumentos, atividades e recursos. Isto lhe dará a 

suficiente autonomia para atuar frente a realidade mutante do meio, com situações e 

problemáticas diversas, que precisam de soluções criativas e inovadoras. Nesta 

perspectiva, é possível a formação das pessoas utilizando espaços e tempos 

diferentes, divididos entre o meio socioprofissional (família, comunidade e trabalho) 

e o meio escolar em internato (com monitores e outros colaboradores) guiado por 

uma proposta que visa a formação integral do educando e o desenvolvimento do 

meio em que está inserido.   

 Gimonet mostra que a Pedagogia da Alternância alterna espaços de estudo, 

cuja reflexão parte da realidade vivida pelos estudantes: 

Alternância de tempo e local de formação, ou seja, de períodos em situação 
sócio profissional e em situação escolar. Mas a alternância significa, 
sobretudo, uma maneira de aprender, de se formar, associando teoria e 
prática, ação e reflexão, o empreender e o aprender dentro de um mesmo 
processo. A alternância significa uma maneira de aprender pela vida, 
partindo da própria vida cotidiana, dos momentos experiências, colocando 
assim a experiência antes do conceito. (GIMONET, 1999. P. 44/45) 
 

 O período na família, a vivência na comunidade e o trabalho são formas de 

consolidar as informações trazidas da escola para a vida e da vida para a escola, 

tornando esse meio um instrumento pedagógico, pois cabe a família auxiliar e 

acompanhar o processo educativo do estudante, bem como colaborar na elaboração 

dos instrumentos pedagógicos que são desenvolvidos no período vivido na família. 

 A Pedagogia da Alternância trabalha em sincronia com a escola e o trabalho 

fazendo com que o jovem continue estudando e ao mesmo tempo não se desvincule 

da família, auxiliando com sua mão de obra. Além disso, a proposta proporciona 

outras funções no desenvolvimento do meio, e consequentemente da comunidade, 

propiciando-lhes condições de fixar-se ao meio. (AZEVEDO, 1998, p.117).  

 Apesar de a Pedagogia da Alternância ter surgido há décadas na França, ela 

utiliza processos avançados de ensino – aprendizagem:  

Por empregar na execução do processo de ensino–aprendizagem princípios 
educativos modernos, tais como o envolvimento e a participação dos pais 
na educação formal dos filhos e na gestão na escola, embasamento teórico 
construtivista e adoção de método dialético de ensino, a Pedagogia da 
Alternância constitui-se numa proposta educacional inovadora. (AZEVEDO, 
1998, p.117).  



 Esses diferentes tempos e espaços de formação são articulados por diversas 

atividades curriculares denominadas de Instrumentos Pedagógicos – Plano de 

Estudo, Colocação em Comum, Intervenção Externa, Visita de Estudo, Caderno da 

Realidade, Projeto de Vida e Profissional do Jovem, Estágios, Acompanhamento 

Personalizado, Visita à Família, entre outras atividades especificas de cada escola 

de acordo com a sua realidade.  

   Outro aspecto relevante da Pedagogia da Alternância é a diversidade de 

formadores. Neste processo, todas as experiências são valorizadas, então, as 

famílias, as pessoas da comunidade, os mais diversos profissionais participam da 

formação dos jovens. 

  É preciso esclarecer que a definição de escola tem sentido somente quando 

pensada a partir de particularidades dos povos do campo. Essa definição está 

referendada no parágrafo único do art. 2º das Diretrizes Operacionais para a 

Educação básica nas escolas do campo: 

A identidade da escola do campo é definida para a sua vinculação às 
questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes a memória coletiva que sinaliza futuros, na 
rede de Ciência e Tecnologia disponível na sociedade e nos Movimentos 
Sociais em defesa aos projetos que associem as soluções por essas 
questões à qualidade social de vida coletiva no país. (MEC, 2002, p. 37). 
 

 Entretanto, desenvolver ações de maneira democrática, tem como princípio a 

autonomia, considerando os objetivos a atingir e a construção conjunta do ambiente 

de trabalho, implicando a livre escolha e as decisões. È imprescindível nesse 

modelo de trabalho, um grupo de pessoas comprometidas com a formação integral 

dos estudantes. Esse método permite debater a realidade com a família e 

educadores. A discussão possibilita reflexões e novas formas de pensar e agir na 

escola e nas propriedades buscando a formação personalizada. É relevante 

também, o posicionamento dos educandos sobre o desenvolvimento dos conteúdos 

escolares, aliando teoria e prática, frente aos desafios que se deparam.  

 Avaliando que a Pedagogia da Alternância é uma alternativa para a Educação 

no Campo, tal forma de ensino–aprendizagem consiste em mesclar períodos de uma 

semana em regime integral na escola e uma semana de aplicação supervisionada 

dos conhecimentos na propriedade familiar. Esse processo requer que o aluno 

aprenda técnicas que serão úteis para a vida no campo e coloque em prática no 

convívio familiar. A instituição volta-se para a realidade local, adequando-se as 

demandas dos alunos de ficarem na propriedade com sua família para trabalhar. 



Com a Pedagogia da Alternância os jovens transformam-se em agentes 

multiplicadores, mudando a sua realidade e a do seu entorno.  

 

2.1 A FORMAÇÃO INTEGRAL NAS CASAS FAMILIARES RURAIS 

 

 Promover uma educação integral é tarefa difícil, pois demanda ação contínua, 

coordenada por várias equipes e assumida por toda a escola. Porém, como afirma 

FREIRE (2000):  

Não há uma escola que ensine tudo e para toda a vida. A educação na 
escola constitui apenas e uma parte de todo esse processo que é a 
educação. É preciso que o jovem na sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção de saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou sua construção. 
 

 A Casa Familiar Rural é um espaço num município ou numa região, destinado 

a formação técnica, gerencial e humana de jovens oriundos do meio rural. Ela 

oportuniza a qualificação dos jovens, preparando-os para o trabalho e para 

desenvolver atividades com sua família, exercitando o caráter associativo, 

contribuindo também com a comunidade de origem.  

 O modelo de educação implantado nas Casas Familiares Rurais, oportuniza 

ao jovem capacitar-se para desenvolver atividades e vencer desafios encontrados 

na realidade do campo, possibilitando um trabalho com qualidade de vida e renda, 

permanecendo no meio rural, numa expectativa de desenvolver diversas atividades.  

 A escola está em concordância com as características e demandas da região 

onde se origina, criada e gerida por pessoas daquela determinada comunidade, 

território, sendo que para GIMONET:  

Um CEFFA é uma pequena estrutura escolar, próxima das pessoas, na qual 
cada um é valorizado e que baseia seu funcionamento na densidade e na 
qualidade das relações humanas. Estrutura-se numa Associação de pais e 
outros agentes do meio. A Associação constitui um lugar de intercambio, 
reflexão, exercício da responsabilidade, poder, formação e engajamento. 
(GIMONET, 1999, p. 43-44). 

 Gimonet é enfático ao mostrar as diferenças em relação ao modelo a que 

estamos habituadas, desconsiderando a realidade e as necessidades dos 

educandos, principalmente dos filhos de agricultores. 

O modelo pedagógico que prioriza o mestre e o programa e que obriga a 
criança ou o adolescente e se adaptar a ele estão ultrapassados. Ele dá 
resultados, mas somente para um pequeno número de dotados de 
faculdades abstratas, ou seja, 35% da população escolar. Ele conduz à 
várias formas de reprovações e de exclusões. Esse modelo não é mais 
apropriado ao nosso contexto de sociedade. O modelo da Pedagogia Ativa 



centrado na pessoa representa um forte avanço para a aprovação escolar e 
para o desabrochar das potencialidades. Mas, na maioria das vezes, esse 
modelo permanece dentro dos limites da escola e não enfrenta a realidade 
da vida, a complexidade de toda a situação educativa. (GIMONET, 1999, p. 
47-48). 

 A modalidade de ensino das Casas Familiares Rurais, busca a interação com 

o meio em que vivem os filhos dos agricultores, obtendo junto aos pais e a 

sociedade melhor eficácia e eficiência nas questões que precisam ser trabalhadas 

pelos educadores, assim há maior interesse e participação com melhores resultados 

para os próprios jovens e para a sociedade como um todo. 

 Em relação à construção do conhecimento pela Pedagogia da Alternância, os 

temas trabalhados com os alunos, são selecionados pela comunidade escolar e 

familiar dos jovens, com o objetivo de trabalhar de acordo com a realidade e 

demanda.  

 É importante identificar, junto aos jovens estudantes da Casa Familiar Rural, 

informações em relação à sucessão familiar das propriedades rurais, apurando as 

características da vida no campo que os jovens alunos consideram desejáveis e as 

que devem ser superadas, a fim de ver no meio rural um projeto de vida.  

 

2.2 ESCOLA E FAMILIA: UMA CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA 

  

Desenvolver ações de maneira democrática tem na autonomia um dos seus 

mais importantes princípios, considerando a busca de objetivos e construção 

conjunta do ambiente de trabalho. Nesse modelo de gestão, é imprescindível o 

trabalho de equipe. Esta equipe é um grupo de pessoas que trabalha de forma 

consciente e comprometida, visando a formação integral dos educandos. 

 Discutir o aprendizado na propriedade, fator necessário para que se cumpra o 

ciclo de aprendizado proposto pela Casa Familiar Rural, que parte dos problemas da 

propriedade, discussão em sala de aula e retorno às propriedades.  

 Segundo PARO (P.16) a participação da população na escola só trará bons 

resultados e conseguirão algumas mudanças a partir de uma posição positiva da 

instituição em relação à comunidade escolar, participação que se de através da 

abertura de oportunidades para o diálogo, a convivência humana, que leve cada um 

a sentir-se um pouco responsável pelo desempenho escolar.  

 Como diz FREIRE (1987, p. 101): 

 



Não posso investigar o pensar dos outros, referindo ao mundo, se não 
penso. Mas não penso autenticamente, se os outros também não pensam. 
Não posso pensar pelos outros, nem para os outros. A investigação do 
pensar do povo, não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeito 
do seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensado o seu 
pensar na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no 
ato de consumir ideias, mas de produzi-las e de transformá-las na ação e na 
comunicação.  

 Deparamo-nos com reflexões sobre a evasão escolar, apresentando questões 

relacionadas com valores que potencializam ou minimizam a permanência dos 

jovens em regime de internato nas Casas Familiares Rurais. A importância e 

necessidade da interação e efetivo compromisso entre todos os que fazem parte do 

processo educativo dos jovens e adolescentes, assunto relevante e priorizado pelos 

educadores. Decompomos a Pedagogia da Alternância e sua utilização como 

metodologia significativa para o desenvolvimento do meio rural, a partir de uma 

reconstrução histórica dessa experiência pedagógica.  

 

2.3 EDUCAÇÃO COMO FORMAÇÃO HUMANA 

  

 As pessoas, a partir de suas ações e relações consigo mesmo e com os 

outros e com a natureza, constroem os conhecimentos a medida que interfere no 

mundo, a partir de suas interações e relações sociais nos grupos sociais dos quais 

participa. 

 Sendo assim, a educação é um processo que permite aos homens a 

produção de si mesmo, na medida em que nela está presente a mediação e a ajuda 

do outro, permitindo a construção da pessoa, enquanto ser social e singular. Para 

isso, saberes e conhecimentos são utilizados como elementos construtores da 

humanidade, ao mesmo tempo em que são construídos por ela. 

Nesta concepção, a definição formulada por SOUZA (2000): 

O EU (identidade) de cada ser humano se constrói na coletividade (NÓS). A 
humanização implica então na construção de idéias, pensamentos, artes 
(PENSAR); afetos, vontades, paixões (EMOCIONAR-SE); bem como 
atividades, ações, práticas e experiências (FAZER), no interior de 
determinadas relações sociais e naturais (MEIO NATURAL E SOCIAL). 

 Esse comprometimento do ser humano como um ser de relações e de 

transformação, leva-o a desenvolver ações ao mesmo tempo singulares, que o 

caracteriza enquanto indivíduo, e plurais, que o identificam enquanto grupo social. 

Neste sentido, a adaptação só é possível porque outras pessoas, considerando a 



família e a comunidade escolar, ensinam e possibilitam a sobrevivência neste 

mundo, através da educação. 

 Em Paulo Freire, o ser humano historicamente situado, ao se apresentar 

como ser de relações, mostra-se perfectível e inacabado, impulsionado pela sua 

curiosidade. Com seu potencial criativo, crítico, exercitado pelo trabalho, torna o seu 

cotidiano um desenvolvimento de ações propostas por ele, empenhando-se em suas 

práticas, as quais são capazes de sinalizar o tipo de sociedade e de mundo que se 

acham capazes de construir.  

 Para que essa relação se estabeleça numa perspectiva da instituição escolar 

como lugar de formação integral, as várias dimensões da vida devem ter lugar na 

escola, como um tempo escolar, que envolva, entre outras, questões como a 

interação familiar e comunidade escolar, visando mudanças e inovações, a partir de 

ações efetivas. 

 O conhecimento e os modos de agir, pertencem a todos, considerando que, 

para a família precisam assumir o compromisso de trabalhar coletivamente. Como 

aponta PARO, (2007, p. 16): 

Nascer é penetrar nessa condição humana. Entrar em uma história, a 
história singular de um sujeito, inscrita na história maior da espécie humana. 
Entrar em conjunto de relações e interações com outros homens. Entrar em 
um mundo onde ocupa um lugar (inclusive social) e onde será necessário 
exercer uma atividade. (Charlot, 2000, p.53). 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

A educação do campo é uma forma de reconhecimento de direito das 

pessoas que vivem no campo, no sentido de terem uma educação diferenciada 

daquela que é oferecida aos habitantes das áreas urbanas. Surge assim de forma 

“repensada e desafiante” buscando a construção de uma nova base conceitual 

sobre o campo, e sobre a educação do campo, como norteadora de políticas 

publicas que contemplem a diversidade cultural. (Arroyo, 2006, p. 9), 

 Entender o campo como um modo de vida social contribui para auto-afirmar a 

identidade dos povos do campo, para valorizar o seu trabalho, a sua história, o seu 

jeito de serem, os seus conhecimentos, a sua relação com a natureza.  

 No âmbito da educação do campo, os conhecimentos dos povos do campo, 

devem se fizer presentes na escola, constituindo ponto de partida das práticas 

pedagógicas.  



 Trata-se de uma educação que deve ser no e do campo. - no porque “[...] o 

povo tem o direito de ser educado no lugar onde vive; [Do, pois] “o povo tem direito 

a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à 

sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais.” (CALDART, 2002, p. 26). 

 Uma escola que pense a educação, a partir do indivíduo, precisa ser uma 

escola reflexiva, concebida como uma organização que continuamente pensa em 

preparar indivíduos para atuar na sociedade. Que ela também forme o indivíduo 

reflexivo, organizando contextos de aprendizagem exigentes e estimulantes, isto é, 

ambientes formativos que favoreçam o cultivo de atividades saudáveis e o 

desabrochar das capacidades de cada um com vistas ao desenvolvimento integral 

da pessoa.  

 Preparar os alunos para a cidadania demanda compreensão da realidade, no 

exercício da liberdade e da responsabilidade, na atenção e no interesse pelo outro, 

no respeito pela diversidade, na correta tomada de decisões, no comprometimento 

com as condições de desenvolvimento humano, social e ambiental. 

 Através da Pedagogia da Alternância, nas Casas Familiares Rurais, há 

possibilidades de efetivar um processo democrático da participação da comunidade 

escolar, na formação integral de jovens e adolescentes.  

 Atualmente, são inúmeros os fatores que influenciam a permanência ou não 

dos alunos nas Casas Familiares Rurais. Dentre esses fatores, um pode ser 

considerado como central: a participação ou não da família na escola. Nesse 

sentido, diversas formas de participação dos pais ou responsáveis no processo 

escolar, assumem lugar central na discussão, pois junto com a instituição escolar 

compartilha interesses comuns na busca por uma educação de qualidade.  

 Para conseguir a adesão da família, faz-se necessário que as Casas 

Familiares Rurais abram suas portas e criem mecanismos, intensificando e 

garantindo sua permanência através de atividades mais interessantes e 

motivadoras.  

 A relação de parceria deve ter como ponto de partida a própria escola, visto 

que os pais pouco sabem sobre suas características de aprendizagem, por isso a 

dificuldade em interagir com a escola. Portanto, o papel da instituição escolar na 

construção dessa parceria é fundamental, devendo considerar a necessidade da 

família, levando-as a vivenciar situações que possibilitem se sentirem participantes 

ativos nessa parceria e não meros espectadores, pois como diz PARO, 2007:  



 
[...] é possível imaginar um tipo de relação entre pais e escola que não 
esteja fundada na exploração dos primeiros pela segunda. É possível 
imaginar um tipo de relação que não consista simplesmente de uma “ajuda” 
gratuita dos pais à escola. Pode-se pensar em uma integração dos pais com 
a escola, em que ambos se apropriem de uma concepção elaborada de 
educação que, por um lado, é um bem cultural para ambos, por outro, pode 
favorecer a educação escolar e, ipso facto, reverter-se em beneficio dos 
pais, na forma da melhoria da educação dos seus filhos. 

 Algumas formas usadas para chamar os pais à escola são as reuniões com 

metas planejadas, para um trabalho coletivo. A escola deve construir com a família, 

espaços educativos significativos para todos os envolvidos, pois a educação é um 

processo vital de desenvolvimento e formação da personalidade que começa na 

família, continua na escola e prolonga-se por toda a existência humana. Nesta 

perspectiva de ação conjunta com a escola e a família/comunidade, propõem-se 

dimensões significativas de sua realidade, promovendo o desenvolvimento 

permanente do meio em que vive. Quando os pais interagem no processo e suas 

experiências são valorizadas, tornam-se sujeitos e, por sua vez, seus filhos sentir-

se-ão protagonistas para ajudar na transformação de sua localidade.  

 A educação campesina, em todos os níveis de escolaridade, vem trabalhando 

no apoio à permanência de jovens e adultos no campo, desenvolvendo suas 

potencialidades locais e existenciais. Sua formação para o trabalho de existência 

técnica e extensão está no âmbito das necessidades formativas em prol de uma 

sociedade contra a hegemonia estandardizadora, que lide com a natureza da 

agricultura familiar não somente na linha produtivista, mas também na perspectiva 

da pluriatividade e multidimensionalidade. A educação do campo que tenha uma 

relação entre projeto societário e educativo: educação para o campo, no campo e do 

campo.  

 Essa visão acarreta uma compreensão da educação do campo interligada à 

temática do desenvolvimento local, das políticas públicas para o desenvolvimento 

agrário e as estratégias de comunicação que considerem o agricultor como sujeito 

capaz de intervir e opinar na tomada de decisões e definição de políticas.  

 Freire (1983) acredita que qualquer esforço de educação popular, seja no 

campo ou contextos urbanos, deve se estabelecer a partir da comunicação de um 

sujeito com outro, em torno do significado significante, de modo que se possa 

aprofundar a tomada de consciência da realidade. Para o estudioso, o mundo dos 

seres humanos se configura essencialmente num mundo de comunicação, onde não 



existem sujeitos passivos. “O que caracteriza a comunicação é que ela é diálogo, 

assim como diálogo é comunicativo!” (FREIRE, 1983, p. 45). 

  Para o educador Paulo Freire (1987, p. 83) a verdadeira educação só é 

possível através de uma boa comunicação. Ele desenvolveu uma teoria da 

comunicação com base na práxis e no diálogo e explica que “somente o diálogo, que 

implica um pensar crítico, é capaz, também de gerá-lo. Sem ele não há 

comunicação e sem esta não há verdadeira educação.” Para Freire, a palavra é 

práxis, mas quando sacrifica a ação ela fica oca, quando sacrificam a reflexão ela se 

converte em puro ativismo. A práxis possibilita o diálogo, base da comunicação. De 

acordo com FREIRE (2002, p. 158): 

Separada da prática, a teoria é puro verbalismo impotente, desvinculada da 
teoria, a prática é ativismo cego. Por isso mesmo é que não há práxis 
autêntica fora da realidade dialética ação-reflexão, prática-teoria. Da mesma 
forma, não há contexto teórico “verdadeiro a não ser em unidade dialética 
com o contexto concreto.” Neste contexto, onde os fatos se dão, nos 
encontramos envolvidos pelo real “molhados” dele, mas não 
necessariamente percebendo a razão de ser dos mesmos fatos, de forma 
critica. No “contexto teórico”, “tomando distância” do concreto, buscamos a 
razão de ser dos fatos. Em outras palavras, procuramos superar a mera 
opinião que deles temos e, que a tomada de consciência dos mesmos nos 
proporciona, por um conhecimento cabal, cada vez mais científico em torno 
deles. No “contexto concreto” somos sujeitos e objetos em relação dialética 
com o objeto; no “contexto teórico” assumimos o papel de sujeitos 
cognoscentes da relação sujeito-objeto que se dá no “concreto” para, 
voltando a este, melhor atuar como sujeitos em relação ao objeto. 

 O programa das Casas Familiares Rurais desenvolve uma proposta 

pedagógica que se identifica com os anseios dos agricultores familiares, pois, a 

partir da Pedagogia da Alternância, abre possibilidade de o jovem seguir seus 

estudos, profissionalizar-se e, ao mesmo tempo, contribuir com sua mão de obra, 

indispensável na propriedade familiar, para o pleno desenvolvimento das atividades 

econômicas.  

 A extensão rural, considerada no sentido de prática de educação–

comunicação com produtores e moradores do campo (FREIRE, 1983), constitui-se 

como elemento fundamental e de diálogo entre instituições, empresas e moradores 

trabalhadores de comunidades inseridas no contexto rural.   

 Conhecer a nova dinâmica do campo é fundamental, no intuito de perceber se 

esses movimentos e essa dinâmica estariam superando ou acentuando essas 

desigualdades, no caso da educação, em que medida essa dinâmica, esses 

movimentos estão pressionando para mudar o sistema educativo, as políticas 

educativas, a escola e os educadores. Neste sentido Arroyo, (2006, p. 106) destaca 



que “os movimentos do campo poderão contribuir para dinamizar a escola”, tendo 

em vista que “trazem a ideia de direitos. Colocam a educação no campo dos 

direitos”.  

 O conhecimento e os modos de agir, pertencem a todos, considerando que, 

para enfrentar os desafios, a escola e a família precisam assumir o compromisso de 

trabalhar unidas. Como aponta PARO, (2007, p. 16). 

É aqui que entra a questão da participação da população na escola, pois 
dificilmente será conseguida alguma mudança senão a partir de uma 
postura positiva da instituição com relação aos usuários, em especial pais e 
responsáveis pelos estudantes, oferecendo ocasiões de diálogo, de 
convivência verdadeiramente humana, numa palavra, de participação na 
vida da escola. 

 A importância das Casas Familiares Rurais no trabalho pedagógico consiste 

na formação integral do educando, oportunizando capacitar-se para desenvolver 

atividades e vencer desafios encontrados na realidade do campo, possibilitando um 

trabalho com qualidade de vida e renda. 

 Dessa forma, é possível perceber uma melhoria de vida nas famílias e nas 

comunidades, nas quais as Casas Familiares Rurais estão inseridas. O objetivo das 

Casas Familiares Rurais é fazer com que as pessoas do meio rural tenham uma 

educação condizente com a realidade vivenciada por eles. 

 É importante também, valorizar a cultura como um todo, para que haja 

mudanças e inovações significativas, resultantes da interação dos sujeitos 

envolvidos na Instituição Escolar e do comprometimento com a educação. 

  A necessidade de aprofundar a concepção de formação integral torna-se um 

desafio não somente para a Pedagogia da Alternância, mas de todas as iniciativas 

educativas do campo, que possam aprofundar a teoria do conhecimento que 

fundamenta as práticas educativas, pois temos que ir até a raiz das coisas se 

quisermos realmente transformá-las. E a raiz da pedagogia é a visão de mundo e de 

ser humano que está por trás dela, ou como nos fala Arroyo (1994):  

Temos como objetivo o desenvolvimento integral dos alunos numa realidade 
plural, é necessário que passemos a considerar as questões e problemas 
enfrentados pelos homens e mulheres de nosso tempo como objeto de 
conhecimento. O aprendizado e vivência das diversidades de raça, gênero, 
classe, a relação com o meio ambiente, a vivência equilibrada da 
afetividade e sexualidade, o respeito à diversidade cultural, entre outros, 
são temas cruciais com que, hoje, todos nós nos deparamos e, como tal, 
não podem ser desconsiderados pela escola (p. 31). 

 Visam valorizar uma formação interdisciplinar que partindo do contexto social 

e cultural dos jovens e das suas famílias, nos permita articular diferentes 

conhecimentos. Isso supõe cada vez mais uma formação integral do ser humano 



para que possamos conjugar o nós com equidade e justiça social. Exige que 

possamos aprofundar a teoria da educação que orienta nossas práticas educativas 

no campo, que os métodos, os conteúdos de formação, sejam pensados de forma a 

responder à complexidade do mundo atual, da sociedade brasileira e do campo 

dentro desse universo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Partindo do contexto de tomada de consciência para que as pessoas 

assumam uma postura epistemológica, os encontros realizados em quatro 

momentos distintos, seguiram o proposto na Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola, através dos grupos de estudos despertando o 

interesse pelo tema “Pedagogia e Diversidade na perspectiva da Educação do 

Campo”, emitindo opiniões, formulando sugestões e ações para fortalecer a 

interação entre família e escola, para juntos construirmos práticas pedagógicas, a 

fim de obtermos conhecimentos que venham ao encontro das necessidades vividas 

pelos alunos jovens, que vivenciam um período de busca, de insegurança e 

precisam de conhecimentos concretos que os ajudem a melhorar sua auto-estima, 

garantindo-lhes aprendizagem e autonomia. Assim, a escola e famílias buscam 

garantir aos jovens rurais, possibilidades concretas de continuarem estudando e 

trabalhando no campo, evitando a evasão escolar.  

 O desenvolvimento do trabalho, validado com um número significativo de 

participantes, envolveu-nos com entusiasmo e compromisso, onde propomos ações, 

com pontos de vista do trabalho escolar e das propriedades. A troca de experiências 

e vivências, os relatos e registros, possibilitaram-nos a análise a aprovação dos 

assuntos considerados importantes para o nosso enriquecimento pessoal e 

profissional. Enfatizamos que percebemos avanços já no primeiro contato, em 

reunião, a partir da proposta dos pais dos jovens ao promover um debate, permitindo 

que os educandos relatassem seu envolvimento no processo educativo, no 

cumprimento dos direitos e deveres regimentados e a forma que desempenham o 

papel que lhes cabe.  Os momentos de leitura e discussão de temas contemplados 

no projeto em questão, de forma democrática, constituídos por grupos mesclados 

por pais, alunos, professores e funcionários, concretizaram-se por meio dos 



resultados, ao término das atividades. Destacamos que alteramos o Projeto Político 

Pedagógico, com as contribuições que subsidiarão o trabalho escolar.  

 Também construímos o Regulamento Interno, o qual será seguido a partir do 

segundo semestre do corrente ano, e alterado, quando se fizer necessário, 

valorizando as iniciativas e decisões da comunidade escolar e das famílias.  

  As reflexões afirmaram a necessidade e importância de novos estudos e 

investigações para promover espaço e tempo, na perspectiva de levar o ensino 

aprendizagem a todos os alunos matriculados, principalmente no primeiro ano do 

Curso Técnico de Agroecologia, na Casa Familiar Rural de São Mateus do Sul, com 

o intuito de aprofundar o conhecimento e utilizar de novas metodologias de trabalho, 

com ações significativas, de forma a evitar a evasão escolar.  

 A comunidade escolar cumpriu a contento seu papel, enfatizando que 

acreditamos que há razões para que a escola abra-se à integração com as famílias. 

Ressalta-se aqui, que o Grupo de Trabalho em Rede – GRT nos orientou e enfatizou 

que o desempenho educativo efetivo se dá através de reuniões periódicas, onde 

participantes relatam os resultados que estão sendo obtidos, as condições de 

trabalho e as dificuldades encontradas. A comunidade escolar, através da análise de 

frequência as aulas, de evasão e aproveitamento escolar, propõem soluções e 

constroem ações com o objetivo de encontrar resultados alternativos, visando a 

aprendizagem dos alunos.  

 Para o educador Paulo Freire (2000, p. 55), um dos saberes fundamentais 

mais requerentes para o exercício de tal testemunho é o que se expressa na certeza 

de que mudar é difícil, mas é possível. É o que nos faz recusar qualquer posição 

fatalista que empresta a este ou aquele fator condicionante um poder determinante, 

diante do qual nada se pode fazer.  

 Mediante o exposto, a Pedagogia da Alternância, fundamentada nos 

princípios da pedagogia ativa, reconhece enfim, que a totalidade da formação 

humana é buscada através de todos os meios que possam interferir no processo de 

crescimento e amadurecimento da pessoa. Não existe um único elemento que 

intervém na formação, mas é a relação e a interação de todos que a possibilita.  

 Na perspectiva de Freire: “Ai de nós educadores se deixarmos de sonhar 

sonhos possíveis (...) os profetas são aqueles que se molham de tal forma nas 

águas de sua cultura e da história do seu povo, que se conhecem o seu aqui e o seu 



agora, e, por isso, podem prever o amanhã que eles mais do que adivinham.” 

(Freire, 1999, p. 27).  

  A instituição escolar para tornar-se realmente interessante e atender as 

necessidades dos alunos, combatendo a evasão, deve organizar atividades 

diferenciadas, de maneira que atraia a atenção dos alunos, utilizando a realidade 

dos mesmos. Superar o processo de evasão escolar que exclui os menos 

favorecidos, levando-os à marginalização e a desigualdade social deve ser a meta 

principal de todos os envolvidos com a educação que permeiam uma educação 

melhor.  

 Segundo FRANCO (2003, p. 116): 

Sabe-se que as situações de educação estão sempre sujeitas às 
circunstâncias imprevistas, não planejadas e que, dessa forma, os 
imprevistos acabam redirecionando o processo e, muitas vezes, permitem 
uma reconfiguração da situação educativa [...]. A educação, tendo por 
finalidade a humanização do homem, integra sempre um sentido 
emancipatório, às suas ações e, assim, o procedimento científico que a 
estudará, deverá ter como pressuposto a necessidade de sua produção em 
âmbito coletivo. [...].  

 Sendo assim, podemos afirmar que os processos de formação integral das 

pessoas, concretizar-se-ão, quando as pessoas assumirem, conscientemente, no 

percurso educacional, uma atitude de formação permanente, numa perspectiva de 

transformação. Além disso, a capacitação técnica não pode ser focalizada numa 

perspectiva humanista e científica, a não ser dentro do contexto de uma realidade 

cultural total, posto que as atitudes democráticas refletem a verdadeira construção 

do conhecimento. 
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