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 A maioria dos educandos do Colégio Agrícola vê as 
atividades laborais como mero serviço braçal, não as valoriza 
e nem as relaciona aos conteúdos desenvolvidos em sala de 
aula, ou seja, não as considera com importância pedagógica. 
Este projeto tem como objetivo principal incentivar o 
educando a reconhecer o papel do trabalho no processo de 
formação humana. Aliado a isso, orientá-lo a perceber a 
importância e a dinâmica do trabalho coletivo e individual 
dentro do colégio; compreender a organização do trabalho 
dentro da escola fazenda, de maneira que ele discuta, 
organize e gerencie as escalas de finais de semana com os 
demais educandos do colégio. Por fim, reconhecer os 
princípios da formação politécnica e valorizar a importância do 
trabalho desenvolvido na escola fazenda para sua formação 
profissional. A implementação do projeto será feita com a 
construção de caderno temático e trabalhado em encontros 
que totalizam 40 (quarenta) horas de trabalho com educandos 
e professores. Com  os professores serão trabalhadas 12 
(doze) horas presenciais e 8 (oito) horas para estudo prévio. 
Com  os educandos serão trabalhadas 20 (vinte) horas 
presenciais. Após o processo de estudo, haverá uma 
intervenção no sentido de alterar as escalas de trabalho no 
Colégio, nos diferentes setores de produção. No processo de 
implementação da proposta, será feita a avaliação e 
reorganização necessária para que se atinja os objetivos 
definidos para o projeto.
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APRESENTAÇÃO

O Colégio Agrícola atende o educando em regime de ensino em tempo integral, na 

modalidade médio integrado e subsequente. Recebe filhos de pequenos produtores, na 

sua maioria, assim como educandos da área urbana de vários municípios da região e até  

de outros estados, que permanecem no regime de semi-internato e internato, incluindo 

tanto rapazes como moças.

A formação do educando é integrada, com disciplinas da base nacional comum e 

disciplinas  técnicas.  Além das aulas,  a  formação  dos  educandos ocorre  por  meio  do 

estágio legalmente formalizado, sendo que o 2º ano realiza escala de final de semana no 

Colégio como primeira parte do estágio supervisionado.

O Colégio é uma escola fazenda, formado por uma área de 100 ha, tendo por volta  

de  30  ha  mecanizados,  com  setores  de  bovinocultura  de  leite,  ovinocultura, 

caprinocultura,  suinocultura,  avicultura  de corte  e  postura,  horticultura  e  outros,  todos 

considerados didáticos.  Apesar  da estrutura  ser  razoavelmente  grande,  o  Estado não 

mantém funcionários em número suficiente para manutenção dos vários setores, havendo 

necessidade  dos  educandos  ajudarem  no  trabalho  para  manter  o   mesmo  em 

funcionamento, principalmente aos finais de semana.

De segunda à sexta, o Colégio se mantém com o trabalho dos poucos funcionários 

que tem e dos educandos. Aos finais de semana, os educandos trabalham na forma de 

escala atendendo aos setores citados anteriormente. Estas escalas são realizadas sem a 

presença de um técnico para orientações,  apesar  do colégio desenvolver  trabalho de 

monitoria  com  os   educandos  previamente  selecionados  por  meio  de  testes  de 

conhecimento e aptidão. Falta orientação e planejamento para o trabalho desenvolvido, 

assim, o trabalho passa a ser mero cumprimento da escala, enfraquecendo-se no seu 

caráter educativo.

A maioria dos educandos vê as atividades laborais como mero serviço braçal, não 

as valoriza e nem as relaciona aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, ou seja,  

não  as  considera  com uma  função  pedagógica.  Diante  disso,  cabe  problematizar  as 

seguintes  questões:  como  os  educandos  e  o  coletivo  escolar  entendem  o  trabalho 

desenvolvido  nas práticas de campo e nas escalas de atividades no colégio? O que 

origina tanta dificuldade e falta de comprometimento por parte de alguns educandos no 

cumprimento  dos  trabalhos  estabelecidos  nas  escalas  de  finais  de  semana  e  nas 

práticas? Como poderíamos melhorar as relações de trabalho no colégio, desenvolvendo 

ações voltadas para o fortalecimento do coletivo e formação politécnica, reconhecendo o 



valor do trabalho no processo de formação humana?

Diante destas constatações, salientamos a relevância desse projeto no sentido de 

despertar e incentivar no educando a consciência para que este reconheça a importância 

do papel do trabalho no processo de formação humana.

O  formato  do  material  didático  escolhido  foi  o  caderno  temático,  pois  a 

implementação do projeto será com professores e educandos. O tema escolhido é sobre 

o trabalho, visto como princípio educativo para formação humana.

UNIDADE I – Trabalho, politecnia e auto-organização

A  Unidade  I  será  composta  de  três  encontros  de 4  (quatro)  horas  cada  um, 

direcionado  aos  professores  técnicos  do  curso  técnico  em  Agropecuária  do  Colégio 

Agrícola e demais professores interessados, totalizando no máximo dez inscritos. Será 

dividida  em  três  temas,  sendo  eles:  concepção  e  mudanças  no  mundo  do  trabalho, 

formação politécnica e cultura organizacional  dos setores do Colégio Agrícola e auto-

organização dos educandos. Com isso se pretende  levar a compreensão e percepção da 

importância do trabalho desenvolvido na escola fazenda do Colégio Agrícola.

1. FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA

Esta  discussão  partirá  do  princípio  de  que  todo  ser  humano  é  socializado  e 

necessita  do  trabalho durante  sua vida,  não  como castigo,  mas  como uma atividade 

inerente  a  ele,  fazendo  parte  de  sua  formação  e  de  seu  desenvolvimento  social  e 

profissional.

Ciavata (1990) entende que o trabalho,  desde o início da humanidade,  sempre 

esteve presente na vida do homem. O trabalho organizado é a forma de integração com o  

meio mais antiga do ser humano. Faz parte da formação do educando durante toda a sua 

vida,  pois  é  por  meio  dele  que  o  indivíduo  se  mantém  economicamente,  realiza-se 

profissionalmente e socializa-se com os demais.

Segundo Sapelli (2011), podemos dizer que o trabalho socializa o homem e o que 

o diferencia do animal  é exatamente produzir  para a sua sobrevivência,  sem contudo 

esquecer que este trabalho deve estar em harmonia com a natureza. Porém, cada vez 

mais, o homem aumenta a sua interferência na natureza, modificando-a, modificando a si 

mesmo e aos outros seres humanos,  e até a sua maneira de trabalhar. Esta relação entre 

homem e natureza é um ato consciente e o trabalho resultante visa produção ou valor  



para satisfazer suas necessidades.

Com o trabalho também se produz a mercadoria e para isso, o ser humano passou 

a  dividir  socialmente  o  trabalho,  acontecendo  de  diversas  formas  e  em  diversos 

momentos da história humana.

Com  o  sistema  capitalista,  aumentou  também  a  necessidade  de  educação, 

alimentação, roupas, moradia e outros produtos, inclusive aumento da força-de-trabalho, 

mas  tudo  isso  tem seu  preço.  Exploração  do  trabalhador,  exclusão,  necessidade  de 

qualificação,  direitos  trabalhistas,  formação  continuada    permanente,  surgimento  do 

capitalismo, concentração de terras nas mãos de poucos, competitividade, lucros, enfim, 

isso tudo chegou ao ponto de ter que minimizar os custos e aumentar a produtividade.  

Tudo isso não aconteceu de forma tão simples e nem com o aceite dos trabalhadores.  

Houve muitos crimes,  roubos,  epidemias de fome, escravização de crianças e muitas 

outras barbáries contra os camponeses (Sapelli, 2011).  

Passamos pela primeira revolução industrial alterando muito o mundo do trabalho 

com o aumento da produção nas indústrias mecanizadas. Em meados do século XX, 

houve  as  influências  do  taylorismo  e  do  fordismo,  havendo  a  padronização  e 

sistematização do trabalho nas fábricas automotivas. Este modelo de produção deixou de 

lado  a  humanidade  do  homem,  estimulou  a  passividade  social,  o  homem  tornou-se 

escravo da moderna tecnologia (Sapelli, 2011).  

Conforme Sapelli (2011), este novo modelo de produção, que afeta tanto a cidade 

quanto o campo, leva o trabalhador do campo a buscar novas formas de trabalho, ou seja 

flexibilizar a produção por meio de integração, parcerias, meeiros e outras formas para 

manter  a  produção  e  a  sua  permanência  no  campo.  Devemos  observar  que  a 

modernização  da  produção  trouxe  muito  mais  mudanças,  principalmente  com  a 

introdução de máquinas para realizar o trabalho no campo. Com isso, grande parte de 

camponeses  foram expulsos  de  suas  terras,  indo  atrás  de  trabalho  em fábricas  nas 

cidades. Somado a isso, foi  criado  o computador, assumindo funções que antes eram 

executadas  pelo  homem.  Neste  momento  de  automação  da  produção,  por  motivos 

econômicos, a  ordem é produzir o que é possível de ser vendido, ou seja, não permite  

demora, defeitos e nem estoques e tão pouco está acessível a todos.

Assim,  podemos  perceber  que  nesse  novo  momento  do  capitalismo  não  há 
liberdade a não ser  para o  capital.  “A imagem de um capitalismo pós-fordista 
emancipado da exploração do trabalho alheio, fundado na preocupação em aliviar 
a  jornada de trabalho e na melhoria  da qualidade de vida  é  totalmente irreal” 
(KATZ, BRAGA e COGGIOLA, 1995, p. 41 apud SAPELLI, 2011). 



Esse modelo atual produz  exclusão do homem do processo formal de trabalho e a 

maior consequência é o  desemprego, o qual traz doenças emocionais, físicas e até a 

morte. Esse processo ficou mais acentuado na década de 1970 com a desaceleração 

industrial e a recessão econômica, provocados pelas crises da dívida externa, do petróleo 

e das altas taxas de juros, eliminando assim muitos postos de trabalho (Sapelli, 2011).  

Sapelli (2011) entende que, mesmo sabendo que as raízes do capitalismo estão no 

campo, percebemos que tais  mudanças afetam tanto o trabalhador  da cidade quanto 

aquele que trabalha no campo. Do trabalhador do campo, foi-lhe tirado seu principal meio 

de produção, que é a terra. Com a produção de novas tecnologias e máquinas modernas, 

estas vieram para realizar grande parte do trabalho do homem do campo, restando-lhe a 

opção de ir  para a cidade e trabalhar nas fábricas. Como o objetivo do capitalismo é 

produzir e diminuir custos, este substituiu o trabalho vivo do homem pelo trabalho morto.  

Então nos resta a seguinte pergunta: como fica a situação do homem trabalhador do 

campo? 

Neves  (2012),  considera  que o  trabalho pode ser  realizado em qualquer  local, 

mesmo fora da escola, e acrescenta que para os pensadores marxistas como Gramsci, 

Frigotto, Saviani e outros, o trabalho manual do homem é inseparável do seu trabalho 

intelectual, principalmente, na visão do trabalho como princípio educativo. A necessidade 

dessa  articulação entre trabalho intelectual e trabalho braçal é importante na formação do 

ser, pois é com o trabalho que o homem aprende a se relacionar com os seres humanos,  

a  obter  sua  produção  material  pela  ação  consciente  do  trabalho  e  garantir  a  sua 

existência.

 Pistrak (2005), entende que a formação integral do homem deve ser primordial e o 

ensino deveria ser muito mais que conteúdos, deveria associar o trabalho às atividades 

concretas e necessárias para não perder sua essência, pois, só assim ocorrerá a real 

formação do homem, acabando com a dicotomia entre intelectual e trabalhador.

Para Lima Filho (2004),   essa separação fica bem clara na criação de escolas 

profissionalizantes de nível médio para  uma determinada classe social, que a prepara 

como classe trabalhadora e outra que prepara os mais abastados para a universidade.  O 

ensino  fundamental  e  o  ensino  superior  possuem  suas  metas  e  objetivos 

preestabelecidos, porém o ensino médio ou 2º grau, este não as possui, fortalecendo a 

dicotomia entre o saber teórico dos cursos  propedêuticos com o saber prático dos cursos 

técnicos. Assim, há nova indefinição do ensino do 2º grau. “As escolas técnicas, por sua 

vez,  também seriam  produto  do  capitalismo,  e  dentre  as  suas  funções  estaria  a  de 



reproduzir a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual” (MACHADO,1989b. p.  

143). Com a promulgação  da Constituição (1988), havia necessidade de uma   nova 

visão  para  o  ensino  de  2º  grau,  pois  tanto  o  público  envolvido  quanto  as  suas 

perspectivas estavam em modificação. 

Lima Filho (2004), esclarece que os educadores, preocupados com a  formação 

dos jovens do 2º grau, iniciaram discussão e aprofundam novas concepções sobre as 

funções deste nível  de ensino. Dentre eles, destacam-se  Kuenzer com o objetivo de 

“discutir uma proposta para o ensino de 2º grau à luz do trabalho tomado como princípio  

educativo”,  Maria  Laura  Franco  com  “possibilidades  e  limites  do  trabalho  enquanto 

princípio educativo” e  Dermeval Saviani com o livro “Sobre a Concepção de Politecnia” 

(1989),  onde  ele  escreve  que  “a  noção  de  politecnia  se  encaminha  na  direção  da 

superação  entre  trabalho  manual  e  trabalho  intelectual,  entre  instrução  profissional  e 

instrução geral” (p.13).

Com isso, os órgãos governamentais e a sua preocupação com as características e 

finalidades do  Ensino Médio,  se  fizeram presente  e  em 1989,  iniciou-se  o  Seminário 

“Propostas para o Ensino Médio na nova Lei  de Diretrizes e Bases (LDB)" no qual  a 

preocupação  fundamental,  segundo  Lima  Filho  (2004),  ficou  em  torno  de  algumas 

questões, dentre elas, qual estrutura de conhecimento seria mais adequada à formação 

do 2º grau na atualidade.

Ainda sobre politecnia, Rodrigues (1992), usando o pensamento marxista, deixa 

bem claro  que a educação deve  ser  compreendida de três  formas,  sendo:  educação 

intelectual,  educação corporal  (por meio de exercícios físicos) e educação tecnológica 

(inicia o jovem no trabalho, acompanhando todo o processo de produção e utilização das 

ferramentas elementares nos diversos ramos). A esta  combinação de trabalho produtivo 

remunerado com a educação intelectual, os exercícios físicos e a formação politécnica, 

como sendo o caminho essencial para a transformação da sociedade. 

A Diretriz da Educação Profissional traz uma concepção de  educação que tem “o 

compromisso  com  a  formação  humana  dos  alunos,  a  qual  requer  a  apreensão  dos 

conhecimentos  científicos,  tecnológicos  e  histórico-sociais  pela  via  escolarizada” 

(PARANÁ, 2006, p.20). Ou seja, está presente o conceito de politecnia, o que significa 

que a concepção proposta pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED, 

incorpora  a  categoria  trabalho  e  reconhece  sua  dimensão  educativa,  que  deve  ser 

desenvolvida  por  ações  intencionais  e  sistematizadas,  que  confira  ao  educando  a 

capacidade de trabalhar intelectual e praticamente.

Seguindo  os  princípios  comentados  acima,  elaborou-se  material  didático  que  a 



cada encontro será trabalhado com os professores e educandos, a fim de que, ao final da 

implantação do projeto, os educandos percebam a finalidade pedagógica das escalas de 

trabalho, o processo de ensino aprendizagem e se organizem para planejar, acompanhar 

e avaliar as escalas de finais de semana da escola fazenda do Colégio Agrícola.  

 1.1 CONCEPÇÂO E MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO
 

No primeiro encontro da Unidade I será trabalhado com os professores inscritos,  a  

temática trabalho a partir do texto “Triturar-se a si mesmo até converter-se em pó: na 

cidade  e  no  campo”,  de  Marlene  Lucia  Siebert  Sapelli,  que  será  entregue 

antecipadamente para leitura prévia e a metodologia utilizada será mesa redonda para 

discussão do tema, abordando conceitos e as mudanças ocorridas no trabalho realizado 

pelo homem.

1.2 FORMAÇÃO POLITÉCNIA 

No  segundo  encontro  da  Unidade  I  será  trabalhado  com  os  professores  a 

compreensão de educação politécnica e a importância do trabalho realizado na escola 

fazenda do Colégio Agrícola. Serão utilizados os textos “Educação politécnica” de José 

Rodrigues  e  “Breve  recuperação  histórica  das  proposições  de  politecnia  e  educação 

tecnológica na educação brasileira”, que faz parte de Politecnia ou educação tecnológica:  

desafios  ao  Ensino  Médio  e  à  educação  profissional,  de  Nilson  M.  Dias  Garcia  e 

Domingos Lima Leite Filho.

Neste segundo encontro, a metodologia utilizada será estudo de texto, quando os 

professores explorarão as ideias dos autores para fazerem um estudo crítico abordando a 

temática formação politécnica.

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL DOS SETORES DO COLÉGIO AGRÍCOLA E AUTO-
ORGANIZAÇÂO DOS EDUCANDOS

No  terceiro  encontro  da  Unidade  I  será  trabalhado  com  os  professores  a 

importância da auto-organização  e o planejamento das escalas de trabalho de finais de 

semanas, utilizando o texto  “A auto-organização dos alunos” de Pistrak. A metodologia 

utilizada será o mapa conceitual, quando os professores poderão planejar as escalas de 

finais de semana a partir das discussões anteriores.



2. ORIENTAÇÕES  METODOLÓGICAS
2.1 Primeiro encontro: concepção e mudanças no mundo do trabalho
Dia: 13 de fevereiro de 2014.

Público  alvo: professores  técnicos  do  curso  técnico  em  agropecuária  e  outros 

interessados.

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo: conceituar trabalho e compreender as mudanças ocorridas ao longo do tempo.

Roteiro: 
1º momento: apresentação pessoal e da temática abordada com leitura prévia  sobre o 

tema proposto.

2º momento: discussão a partir do texto “Triturar-se a si mesmo até converter-se em pó: 

na cidade e no campo” de Marlene Lucia Siebert Sapelli,  estudado previamente. Será 

composta  uma  mesa  redonda,  sob   minha  coordenação  e  com  a  participação  da 

Professora Drª Marlene Lucia Siebert Sapelli, abordando conceitos referentes ao mundo 

do trabalho e a trajetória histórica das funções laborais realizadas pelos educandos no 

Colégio Agrícola. 

3º  momento: conclusão  da  temática  com  a  sistematização  de  um  pequeno  texto 

realizado em duplas.

3. REFERÊNCIAS

SAPELLI, Marlene L.S.  Triturar-se a si mesmo até converte-se em pó: na cidade e no 
campo. Guarapuava: 2011 (mimeo).

2.2 Segundo encontro: formação politécnica
Dia: 20 de fevereiro de 2014.

Público  alvo:  professores  técnicos  do  curso  técnico  em  Agropecuária  e  outros 

interessados.

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo:  relacionar a educação politécnica e seus desafios com a realidade do Colégio 

Agrícola.

Roteiro: 
1º  momento:  acolhida  dos  participantes  e  esclarecimento  da  metodologia  a  ser 

trabalhada que será estudo de texto com a exploração das ideias dos autores propostos 

nos textos “Educação politécnica” de José Rodrigues e “Breve recuperação histórica das 



proposições de politecnia e educação tecnológica na educação brasileira”, que faz parte 

de  Politecnia  ou  educação  tecnológica:  desafios  ao  Ensino  Médio  e  à  educação 

profissional, de Nilson M. Dias Garcia e Domingos Lima Leite Filho, lidos previamente.

2º momento: levantamento e discussão de problemas relacionando os textos à realidade 

do Colégio Agrícola, associação de ideias e problematização.

3ª  momento: elaboração  de  uma  síntese  em duplas  ou  mais  componentes  sobre  a 

conclusão a que o grupo chegou.

3. REFERÊNCIAS

RODRIGUES, J.S.  A educação politécnia no Brasil:  concepção em construção (1984 
-1992). Rio de Janeiro: UFF, (Dissertação de Mestrado),1992.

GARCIA,  Nilson  M.  D.;  LIMA  FILHO,  Domingos  L..   Politecnia  ou  educação 
tecnológica:  desafios  ao  ensino  médio  e  à  educação  profissional. Caxambu:  Anped, 
2004. 

2.3 Terceiro  encontro:  cultura  organizacional  dos setores do Colégio  Agrícola  e 
auto-organização dos educandos
Dia: 27 de fevereiro de 2014.

Público  alvo:  professores  técnicos  do  curso  técnico  em  Agropecuária  e  outros 

interessados.

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo:  organizar conceitos na ordem de importância e incluir ideias específicas para 

realizar o planejamento de escalas para os finais de semana. 

Roteiro: 
1º momento: acolhida dos participantes e esclarecimento da metodologia a ser utilizada 

que  será  mapa  conceitual,  trabalhando  o  texto  “A  auto-organização  dos  alunos”  de 

Pistrak.

2º momento: formação de duplas para  entender a auto-organização e a sua importância 

no texto estudado. 

3ª  momento: após a  produção escrita  em duplas,  compartilhar  com os demais  para 

demonstrar a criatividade na organização dos planejamentos.

3. REFERÊNCIAS

PISTRAK, M. M.  Fundamentos da escola do trabalho.  4 ed. São Paulo: Expressão 



Popular, 2005.

4. MATERIAL COMPLEMENTAR

O Caderno Temático composto pelos textos indicados para estudo, será destinado 

aos professores do Colégio Agrícola inscritos na implementação do projeto, o qual será  

trabalhado  em  3  (três)  encontros  de  4  (quatro)  horas  cada  um  e  também  será 

disponibilizado material para 8 (oito) horas  de estudo a distância, totalizando 20 (vinte)  

horas.  No primeiro  encontro  será  estudada a  concepção e mudanças no mundo do 

trabalho. No segundo encontro, formação politécnica e no terceiro encontro, a cultura 

organizacional dos setores do Colégio Agrícola e auto-organização dos educandos.

Aos  professores  será  dada  a  oportunidade  de  acompanhamento  junto  aos 

educandos, da evolução na implantação do projeto de intervenção pedagógica ao longo 

do  ano letivo de 2014. Todo este trabalho será certificado pela Unicentro,  dentro do 

projeto de extensão.

UNIDADE II – Trabalho humano , auto-organização e cultura organizacional

A  Unidade  II  será  composta  de  três  encontros  de  4  (quatro)  horas  cada  um, 

direcionada aos educandos do curso técnico em agropecuária do Colégio Agrícola, para 

trabalhar a importância do trabalho na formação humana. 

Serão temas desta Unidade o trabalho humano, a auto-organização e a cultura 

organizacional, que serão trabalhados por meio da leitura e interpretação de um texto  

didático e a apresentação do filme Tempos Modernos, com o qual pretende-se que o 

educando perceba o trabalho fragmentado  e repetitivo executado pelo operário de uma 

fábrica e  também relacionar a humanização que o trabalho exerce na vida do homem. A  

partir disso, o educando terá condições de planejar as escalas de trabalho de finais de  

semana  com  uma  visão  mais  ampla  do  trabalho,  de  forma  a  perceber  a  função 

pedagógica dessa atividade dentro do curso técnico em agropecuária.

1. FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 

O Filme Tempos Modernos  que será apresentado aos educandos, foi produzido 

em 1936 por Charles Chaplin, onde ele quis passar uma mensagem social sem deixar 

escapar  nada:  a  máquina  tomando  o  lugar  dos  homens,  as  facilidades  que  levam a  



criminalidade,  a  escravização  e  também  mostrar  o  amor  quase  paternal  entre  o 

vagabundo e uma menina de rua. 

Tempos Modernos conta a história de um operário de uma grande fábrica e uma 

jovem.  Esse operário  desempenha o trabalho repetitivo de apertar  parafusos,  mas de 

tanto apertá-los, o rapaz tem problemas de stress e, estafado, perde a razão de tal forma 

que pensa que deve apertar tudo o que se parece com parafusos, como os botões de 

uma blusa, por exemplo.

Ele é despedido e, logo em seguida, internado em um hospital. Após ficar algum 

tempo internado, sai de lá recuperado, mas com a eterna ameaça de estafa que a vida 

moderna impõe: a correria diária, a poluição sonora, as confusões entre as pessoas, os 

congestionamentos, as multidões nas ruas, o desemprego, a fome, a miséria...   

Enquanto  isso,  uma  jovem,  órfã  de  mãe,  com  duas  irmãs  pequenas  e  o  pai  

desempregado, têm que realizar pequenos furtos para sobreviver. Após a morte do pai  

em uma manifestação, dois agentes do governo vão buscá-las para a adoção, mas a 

jovem foge. 

Charles vai à busca de outro destino, mas acaba se envolvendo numa confusão, 

pois, é tomado como o líder comunista por trás da greve que esta a acontecer e acaba 

por ser preso. Na cadeia, sem querer, frustra uma tentativa de fuga de presos e quando é 

libertado depois de uma agradável estadia na prisão, decide fazer de tudo para voltar para 

lá e ao ver a jovem que fugiu da adoção e decide se entregar em seu lugar. Não dá certo,  

pois uma grã-fina tinha visto o que houve e estraga tudo. Mesmo assim, ele faz de tudo 

para ir preso, no entanto os dois acabam escapando e vão tentar a vida de outra maneira.  

A amizade que surge entre os dois é bela, porém não os alimenta. Ele tem que arrumar 

um emprego rapidamente.

Consegue um emprego numa outra  fábrica,  mas logo os  operários  entram em 

greve e ele mete-se novamente em perigo. No meio da confusão, vai preso ao jogar sem 

querer uma pedra na cabeça de um policial.

A jovem consegue trabalho como dançarina num salão de música e emprega seu 

amigo como garçom. Também não dá certo, e os dois seguem, numa estrada, rumo a 

mais aventuras emocionantes e divertidas.

O texto de Lessa (2011), nos diz que para o homem existir ele precisa transformar 

a natureza, e a esse ato de transformação constante, chamamos de trabalho. Quando o 

homem transforma a natureza, ele passa a ser visto como ser humano, modificando seu 

meio, a sociedade e a si próprio. Com isso surgem necessidades, objetivos e atividades 



que realmente significam trabalho, diferente  daquela realizada pelas formigas e abelhas, 

que não fundamentam o desenvolvimento desses insetos. As ações dos insetos é uma 

transformação deferente  daquela  exercida  pelo  homem  na natureza,  sendo que ele, 

como ser social, projeta antes de por em prática sua ação. Com essa capacidade de criar  

ideias,  ele procura as alternativas possíveis  para alcançar  seus objetivos,  ou seja,  o 

homem faz escolhas, leva-as à prática e avalia o resultado.

Ao final do processo, sempre há transformação da realidade e o indivíduo já não 

será  mais  o  mesmo,  visto  que ele  aprendeu  com aquela  ação  e  quando  for  realizar 

novamente  a  atividade,  novas  técnicas  e  novas  maneiras  do  conhecimento  serão 

incorporadas ao processo.

1.1 TRABALHO HUMANO 

Neste primeiro encontro da Unidade II será trabalhado com os educandos inscritos, 

a importância do trabalho na formação humana a partir do texto “A relação do homem 

com a natureza: o trabalho”, que faz parte do livro Introdução à filosofia de Marx de Sérgio 

lesa e Ivo Tonet,  e do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. A metodologia usada 

para o primeiro encontro consistirá em  fazer uma análise do filme, estudar o texto e ao 

final  da  apresentação,  todos poderão expor  suas  ideias  ao grupo e debater  o  tema 

trabalho e sua importância na humanização das pessoas.

      

1.2 O AUTO-ORGANIZAÇÂO

Neste  segundo  encontro  da  Unidade  II  será  trabalhado  com os  educandos  os 

conceitos de auto-organização para a compreensão da importância da organização do 

trabalho realizado na escola fazenda do Colégio Agrícola. A metodologia utilizada será 

aula dialogada  para  elaborar  material  sobre  auto-organização,  a  partir  das  pesquisas 

efetuadas pelos educandos.

1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL DO COLÉGIO AGRÍCOLA 

Neste  terceiro  encontro  da  Unidade  II  será  trabalhado  com  os  educandos  a 

organização das escalas  de trabalho de finais  de  semanas e a metodologia  utilizada 

consistirá em retomar os grupos formados anteriormente para planejar essas escalas, a 

partir das discussões anteriores e criar uma ficha de controle para cada setor.



2. ORIENTAÇÔES METODOLÓGICAS
2.1 Primeiro encontro: trabalho humano
Dia: 06 de março de 2014.

Público alvo: educandos do curso técnico em agropecuária, sendo envolvidos todos os 

educandos da instituição de ensino e divididos em dois (2) grupos, totalizando 100 (cem) 

educandos em cada momento.

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo: conhecer o trabalho e sua importância como parte da formação humana.

Roteiro: 
1º momento: iniciar com apresentação pessoal e seguir com a exibição do filme Tempos 

Modernos de Charles Chaplin. Justificar a sua importância e organizar o espaço físico 

para a apresentação e posterior formação de grupos e plenária para as apresentações. 

2º momento: após a apresentação do filme, seguir com formação de 10 (dez) grupos de 

10 (dez) elementos cada para discussão do tema, apresentar as conclusões e entregar 

um trabalho escrito em forma de resumo. 

3º momento: ao final do encontro, os critérios de avaliação serão em função da clareza e 

coerência na apresentação  e participação do grupo durante as atividades. 

Encaminhamentos para o próximo encontro será pesquisar e formular conceitos sobre 

auto-organização.

3. REFERÊNCIAS

LESSA,  Sérgio;  TONET,  Ivo.  Introdução  à  filosofia  de  Marx. 2  ed.  São  Paulo: 
Expressão Popular, 2011. 

Filme  Tempos  Modernos.  Disponível  em  h  ttps://www.youtube.com/watch?  
v=ieJ1_5y7fT8. Acesso em 22 de setembro de 2013.

2.2 Segundo encontro: auto-organização 
Dia: 13 de março 2014.

Público alvo: serão envolvidos todos  os educandos do Colégio Agrícola, totalizando 200 

(duzentos) educandos.

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo:  compreender  o  processo  de  auto-organização,  como  sendo  um  meio  de 

elaborar as escalas de trabalho.

https://www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8
https://www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8
https://www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8


Roteiro: 
1º momento: acolhida dos participantes e levantamento dos interesses que levam o ser 

humano a se sentir parte do coletivo e desenvolver ações que humanizam o seu trabalho  

dentro  da  escola  fazenda.  A  metodologia  a  ser  trabalhada  será   aula  dialogada, 

proporcionando  aos  educandos  a  possibilidade  de  relacionar  a  teoria  estudada  no 

encontro anterior com a prática realizada no cotidiano escolar. 

2º  momento:  sintetização  dos  conhecimentos  adquiridos  por  meio  de  produção  de 

material artístico, dividindo os educandos em grupos para desenvolvimento de atividades, 

como pintura de painéis, produção de poesias, elaboração de peça teatral, fotografias, 

entre outros.

3ª  momento:  após  a  conclusão  das  atividades,  os  trabalhos  serão  socializados  em 

plenária. 

2.3 Terceiro encontro: cultura organizacional do Colégio Agrícola
Dia: 20 de março de 2014.

Público alvo:  serão envolvidos todos os educandos do Colégio Agrícola, totalizando 200 

(duzentos) educandos, divididos conforme os grupos dos encontros anteriores. 

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo: planejar as escalas de finais de semana.

Roteiro: 
1º momento: acolhida dos participantes e esclarecimento da metodologia a ser utilizada 

que será solução de problemas.  

2º momento:  formação de grupos para  identificar os conceitos-chave do material em 

estudo, organizar os conceitos na ordem de importância, incluir ideias específicas para 

organizar  um planejamento  de  escalas  para  os  finais  de  semana e  criação  da  ficha 

técnica para os setores.

3ª  momento: após  a  produção  escrita  em grupo,  compartilhar  com os  demais  para 

demonstrar a criatividade na organização dos planejamentos.

UNIDADE III

1. METODOLOGIA

Esta Unidade III será composta por 2 (dois) encontros de 4 (quatro) horas cada um, 

desenvolvido  aos  sábados  pela  manhã,  totalizando  carga  horária  de  8  (oito)  horas,  



quando  será feito o planejamento, acompanhamento e avaliação das escalas de finais de 

semana, completando as horas planejadas.

O  público  alvo  será  formado  por  professores  técnicos  do  curso  técnico  em 

agropecuária e outros interessados, educandos da instituição inscritos na implementação 

do projeto, organizados em grupos de 10 (dez) educandos. 

A metodologia  usada  para  os  2  (dois)  encontros  será  aula  prática  em campo, 

envolvendo todos setores da escola fazenda do Colégio Agrícola.

1.1 ESTUDO DE CADA SETOR E PROGRAMAÇÃO DAS ESCALAS

Neste  primeiro  encontro  da  Unidade  III  será  trabalhado  com  os  educandos  e 

professores inscritos, a rotina de cada setor, atividades desenvolvidas e planejamento das 

escalas de trabalho de finais de semana da escola fazenda do Colégio Agrícola.

1.2 EFETIVAR AS ESCALAS E AVALIAR O FUNCIONAMENTO  DOS SETORES DO 
COLÉGIO AGRÍCOLA

Neste segundo encontro da Unidade III  será trabalhado com os participantes a 

implementação, acompanhamento e avaliação das escalas de finais de semana na escola 

fazenda do Colégio Agrícola. 

2. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

2.1 Primeiro encontro: estudo de cada setor e programação das escalas
Dia: 29 de março de 2014.

Público  alvo: educandos  do  curso,  totalizando  10  (dez)  educandos  e  professores 

técnicos do curso técnico em agropecuária e outros interessados.

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo: conhecer os setores para esquematizar a organização das escalas de trabalho 

de finais de semana.

Roteiro: 
1º momento: iniciar com formação dos grupos, sendo necessário 1(um) grupo para cada 

setor, de acordo com cada série para então se dirigirem ao setor que lhe for atribuído para 

organizar  a  escala  de  trabalho,  de  acordo  com  a  rotina  e  atividades  específicas  e 

desenvolvidas no setor. 



2º momento: reunião dos grupos para discussão de cada planejamento.

2.2 Segundo encontro: efetivar as escalas e avaliar o funcionamento dos setores do 
Colégio Agrícola
Dia: 05 de abril 2014.

Público alvo:  educandos do curso técnico em Agropecuária, sendo envolvidos 10 (dez) 

educandos, professores técnicos do curso e outros interessados. 

Duração: 4 (quatro) horas.

Objetivo: organizar, acompanhar e avaliar o andamento das escalas de finais de semana.

Roteiro: 
1º momento:  encontro dos participantes e encaminhamento aos setores.  Desta forma 

poderão estabelecer os objetivos a serem alcançados, pois o trabalho individual, como 

exemplo a limpeza de corredores, alojamentos e outros é uma atividade em benefício da 

coletividade. 

O trabalho coletivo deverá ser  dividido por setores ou locais, estabelecendo  tempo para  

execução e distribuição dos educandos e das atividades a serem desenvolvidas em cada 

local.

2º  momento:  levantamento  e  socialização  dos  problemas  detectados  utilizando  os 

seguintes critérios: organização dos trabalhos nos setores produtivos e não produtivos,  

constatação da importância de cada atividade realizada e sua utilidade e compreender a 

organização do trabalho dentro da escola fazenda.

Quando,  após  a  avaliação  das  atividades  desenvolvidas  na  semana  anterior, 

ocorrerem situações que não atendam aos critérios anteriormente estabelecidos, haverá 

mudanças  no  planejamento  dos  trabalhos  e  o  educando  aprenderá  a  verificar  as 

ocorrências,  as  falhas,  os  erros  e  perceberá  a  importância  e  a dinâmica do trabalho 

coletivo  e  individual  dentro  do  Colégio.  A  discussão  é  útil  e  novas   maneiras  de 

(re)organizar o plano de trabalho surgirão e contribuirão para a  formação profissional do 

educando.

3. Material complementar 

Os educandos, auxiliados e acompanhados por um professor, criarão uma  ficha de 

atividades na qual será registrado o andamento das mesmas e sua avaliação. Quando for 

necessário haverá replanejamento em reunião uma vez a cada mês.
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Outros:

Filme  Tempos  Modernos.  Disponível  em  h  ttps://www.youtube.com/watch?  
v=ieJ1_5y7fT8. Acesso em 22 de setembro de 2013.

Resumo  do  Filme  Tempos  Modernos. Disponível  em 
http://wandersonlp.blogspot.com.br/2009/04/resumo-do-filme-tempos-modernos-de.html. 
Acesso em 22 de setembro de 2013.
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