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CADERNO TEMÁTICO 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA:  

DISCUTINDO TEMÁTICAS DE QUEM ATUA NO CAMPO 

 

O presente Caderno Temático é formado por cinco Unidades Didáticas 

produzidas por professores que atuam no Centro Estadual de Educação Profissional 

Agrícola “Fernando Costa”, situado no município de Santa Mariana, norte do Estado 

do Paraná. 

O curso médio integrado é uma proposta do governo do Estado do Paraná 

para superar a concepção dualista e fragmentária de educação, conhecimento e 

cultura. Destarte, como afirma Frigotto (2005), faz-se necessário duas condições 

articuladas: ampliar o tempo de escolaridade, com carga horária anual maior ou um 

ano a mais e assumir concepção educativa integrada, omnilateral ou polítécnica. 

O referido colégio oferta o curso técnico em Agropecuária que tem como 

objetivo capacitar o homem no campo, oportunizando sua permanência nele, por 

meio do desenvolvimento de competências técnicas, respeito ao meio ambiente e a 

melhoria da qualidade de vida. Desta forma quem no curso atua, pretende que o 

egresso do curso seja criador e disseminador dos novos conhecimentos e das novas 

técnicas que contribuam para isso. 

Cada uma das unidades didáticas foi elaborada por profissional com diferente 

formação no âmbito de graduação. 

A primeira, elaborada por Gervasio Simão 1 , com formação inicial em 

Agronomia, tem a preocupação de apresentar uma alternativa de manejo da soja por 

meio do estudo de um grupo de sojas denominadas de especiais, sendo estas 

cultivadas como hortaliças. Diante desta necessidade, tem como título “Produção de 

soja especial em pequena propriedade, visando a melhoria da renda e 

transformação social do agricultor familiar”. 

A segunda unidade foi produzida pelo agrônomo José Julio Zambon2, sendo 

intitulada “Produção de Açúcar Mascavo e Rapadura a partir do processamento da 

cana-de-açúcar como alternativa de renda para a agricultura familiar”. A unidade tem 

                                                           
1

 Orientando do professor Me. Luiz Eduardo de Araújo – colegiado de Administração de 

Empresas/CCSA. 
2

 Orientando do professor Me. Luiz Eduardo de Araújo – colegiado de Administração de 
Empresas/CCSA. 
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o intuito de fundamentar a discussão no que tange à importância das agroindústrias 

nas estratégias do desenvolvimento rural da região. Desta forma pretende entender 

como as agroindústrias rurais estão participando do processo de desenvolvimento 

regional. 

Já a Unidade Didática intitulada “Avaliação da qualidade do leite com base na 

contagem de células somáticas: uma proposta de intervenção no curso técnico em 

agropecuária” foi elaborada pela professora Vitória Regina Takeuchi 3 , com 

formação em Medicina Veterinária, aborda sobre o leite, alimento básico, presente 

na mesa da população brasileira e, por isso, de discussão indispensável. Assim, a 

unidade discute o leite como uma importante fonte geradora de renda que exige 

conhecimento e o envolvimento de toda cadeia produtiva. O setor de bovinocultura 

de leite do colégio produz leite para ser consumido in natura e para a produção de 

derivados. A unidade, portanto, intenciona demonstrar a legislação específica e os 

conceitos gerais relacionados à produção de bovinos de leite, além de desenvolver a 

capacidade de avaliação crítica do sistema de produção de leite e das técnicas de 

manejo e criação empregadas, possibilitando formação adequada para o exercício 

de técnico em agropecuária. 

Na sequência, apresentamos a unidade didática “A contribuição da disciplina 

de Agroindústria do Curso Técnico em Agropecuária para o desenvolvimento das 

Agroindústrias Familiares” elaborada pela professora Sandra Mary Azuma Ikeda4, 

com formação inicial também em Medicina Veterinária. A unidade tem como objetivo 

investigar a relevância do impacto social e econômico da Agroindústria para as 

famílias dos estudantes (curso médio integrado) do colégio lócus de atuação. Assim, 

aborda o histórico de formação do técnico em agropecuária e analisa a produção 

científica sobre o processamento da carne suína na Agroindústria. 

Para finalizar o presente Caderno Temático, apresentamos a unidade “O 

processo de avaliação nas escolas de ensino profissional“ produzida pelo professor 

Aparecido Manoel dos Santos 5 , com formação em Administração que tem a 

intenção de mobilizar os professores da área técnica para realizar discussões 

metodológicas no que tange à avaliação, superando as dificuldades do processo de 

ensino aprendizagem. 

                                                           
3
 Orientanda da professora Ma. Roberta Negrão de Araújo – colegiado de Pedagogia/CCHE. 

4
 Orientanda do professor Dr. Luiz Antonio de Oliveira – colegiado de Pedagogia/CCHE. 

5
 Orientando do professor Me. André Luis Salvador - colegiado de Administração de Empresas/CCSA. 
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PRODUÇÃO DE SOJA ESPECIAL EM PEQUENA PROPRIEDADE, VISANDO A 

MELHORIA DA RENDA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DO AGRICULTOR 

FAMILIAR 

 

1 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO   

Neste presente trabalho, veremos que as transformações ocorridas no mundo 

do trabalho, a partir de novas formas de o homem organizar a produção de sua 

existência, têm um impacto direto nas instituições sociais, principalmente na família 

e na escola. Na educação formal, educadores e educandos vivem diretamente os 

resultados, geralmente conflituosos, da implantação de políticas educacionais 

formuladas de acordo com as novas demandas criadas pelas mudanças no mundo 

do trabalho. De um lado vemos a versão da educação salvacionista como fator por 

excelência para a inclusão e participação social e do outro vemos a descrença em 

uma educação, incapaz de superar os interesses do capital, em relação à 

exploração e exclusão (ÁVILA, 2010).  

Conhecer o processo pelo qual o homem organizou sua produção e 

existência, sua forma de pensar e ser em diferentes tempos, nos ajudará a entender 

melhor, no contexto atual, as relações e valores que permeiam o modo de produzir e 

as políticas educacionais. Ainda, veremos os conceitos de trabalho e as concepções 

estabelecidas entre trabalho e educação em diferentes tempos e sociedades, no 

intuito de entender os valores que permeiam tais relações. Este estudo permitirá 

compreender, através de um embasamento bibliográfico, as várias maneiras como o 

homem vêm se organizando, no decorrer do processo histórico, os modos de 

produzir sua sobrevivência, que tem se modificado de acordo com as necessidades 

e interesses de uma classe dominante (ÁVILA, 2010). 

Ávila (2010) ainda afirma, que 

 
É conhecer o processo pelo qual o homem organizou sua produção e 
existência, sua forma de pensar e ser em diferentes tempos, nos ajudará a 
entender melhor, no contexto atual, as relações e valores que permeiam o 
modo de produzir e as políticas educacionais.  

 

Há muito tempo é observado que o sistema de educação que se esperaria 

para nosso país diverge muito do proposto pelas empresas que promovem o 

trabalho em nosso país. O Brasil tem um grande desafio nas próximas décadas em 
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formular políticas educacionais que atenda todas as classes sociais, não só elite 

como foi os últimos modelos de educação e principalmente as comunidades rurais 

que devido há alguns entraves estruturais e outros recursos esses problemas têm se 

intensificado ainda mais. 

 

 

2 IMPORTÂNCIA DA SOJA PARA OS SERES HUMANOS 

Os benefícios da soja na alimentação humana são inquestionáveis, ou seja, 

possui diversas propriedades nutritivas a saúde humana. A mesma é utilizada pelos 

orientais há muito séculos sendo considerado como alimento sagrado. Em sua 

composição pode ser encontrados nutrientes, como: proteínas, minerais, vitaminas, 

carboidratos dentre outros. Dentre os nutrientes, destacam-se os compostos 

proteinados e, sobretudo as isoflavonas, que possui propriedades curativas de 

diversas doenças crônicas que acometem os seres humanos (FALEIROS, 2008). 

Alves et al, (2012) através de estudos detalhado sobre a quantidade de 

isoflavona presente em produtos a base de soja encontrados no mercado 

descreveram 

As isoflavonas ou isoflavonóides são compostos fenólicos, pertencente à 
classe dos fitoestrógenos. São conhecidos cerca de 20 tipos de 
fitoestrógenos, e as formas mais comuns encontradas em leguminosas são 
as isoflavonas, presentes em maior concentração na soja. 

 

A soja produz mais compostos proteínados que a maioria das plantas 

cultivadas para alimentação, onde as proteínas produzida pela mesma são utilizadas 

na confecção de diversos alimentos, e estes entram como alternativa alimentar 

animal principalmente nas regiões sul do Brasil que ocorreram perdas de pastagem 

sobretudo no inverno e o farelo pode ser utilizado como complementação alimentar 

em um período de estrema escassez energética. Em relação à alimentação humana 

ainda vale a pena ressaltar que os grãos da soja além de possuir incontáveis 

propriedades nutritivas e farmacêuticas, não possuem colesterol, ou seja, é 

considerado um alimento saudável para quem faz algum tipo de dieta alimentar 

(FALEIROS, 2008). 
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3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA SOJA NO BRASIL E NO 

MUNDO  

A soja é uma planta que pertence à família das leguminosas, de ciclo anual, 

herbácea, cultivada no verão sendo hoje muito diferente dos seus ancestrais que se 

desenvolvia na região Leste da Ásia mais especificamente na China, sendo as 

mesmas plantas rasteiras sem nenhum valor comercial. A evolução da soja ocorreu 

a partir do aparecimento de plantas provenientes de cruzamentos naturais 

provavelmente selvagens, sendo estas com passar do tempo estudadas e 

melhoradas por cientista da antiga China. Naquele período da história, a soja e o 

trigo possuíam uma grande importância onde estes eram utilizados na alimentação, 

porque eram considerados grãos sagrados e quase sempre utilizados em cerimônias 

ou rituais religiosos. 

A soja é conhecida pelos orientais há muitos séculos, sendo considerada uma 

das mais antigas do planeta, porém, chegou ao Ocidente através dos Estados 

Unidos no final do século XV através da vinda de colonizadores Europeus e 

principalmente Asiáticos. Naquele momento, foi ignorado seu cultivo na metade do 

século XX, onde os americanos começaram a utilizar a soja como forrageira em 

diversos alimentos de origem animal e mais tarde o uso desses grãos na 

alimentação humana.  

Naquele período, nos Estados Unidos, ocorreu um avanço significativo no 

cultivo da soja forrageira, totalizando uma área de 200.000 de hectares, sendo esta 

direcionada totalmente para alimentação animal. Após esse período, houve um 

intenso investimento em pesquisa para impulsionar o direcionamento da mesma 

para o consumo humano, ou seja, naquele momento um objetivo a ser alcançado. 

A soja foi introduzida no Brasil por volta de 1882 através dos Estados Unidos 

pelo professor da Escola de Agronomia da Bahia Gustavo Dutra, onde o mesmo 

realizou alguns estudos sobre a cultura e também desenvolveu diversos 

experimentos no sentido de selecionar alguns materiais com aptidão comercial e 

adaptação as mais variadas condições de clima brasileiro. Em 1891, diversos testes 

também de adaptação dessas variedades foram realizados no IAC (Instituto 

Agronômico de Campinas - SP), com intuito de selecionar ainda mais materiais com 

características produtivas para outras regiões brasileiras. 

De acordo com Pizaia et al (2005) 
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Em 1900 e 1901, o Instituto Agronômico de Campinas, SP, promoveu a 
primeira distribuição de sementes de soja para produtores paulistas e, 
nessa mesma data, têm-se registro do primeiro cultivo de soja no Rio 
Grande do Sul (RS), onde a cultura encontrou efetivas condições para se 
desenvolver e expandir, dadas as semelhanças climáticas do ecossistema 
de origem (sul dos EUA) dos materiais genéticos existentes no País, com as 
condições climáticas predominantes no extremo sul do Brasil. 

Pizaia et al., (2005) também relataram, que os primeiros registros de cultivo 

comercial de soja no Brasil foi a partir de 1914 e teria ocorrido em Santa Rosa no 

estado do Rio Grande do Sul e que somente a partir de 1940 a cultura teria 

conseguido uma maior importância a nível comercial que até aquele momento 

possuía pouca expressão a nível nacional e principalmente internacional. Os autores 

também descrevem que naquele período o tamanho da área plantado e a 

produtividade local eram insignificantes contando com apenas 640 ha de área 

cultivada e a produtividade de apenas 700 kg/ha. Naquele período, ocorreram às 

instalações das primeiras agroindústrias com objetivos de realizar o processamento 

da soja produzida e em 1949 a produção total já era de 250.000 toneladas, e o Brasil 

se tornava mais conhecido no contexto internacional. 

Após os anos de 1950, ocorreu um grande desenvolvimento na agricultura 

brasileira que serviu de estímulo à produção soja no país, onde foi desenvolvido o 

programa de fomento nacional de cultivo de citros e recebeu grandes investimentos 

a nível governamental e automaticamente a soja também foi beneficiada, do ponto 

vista técnico e agronômico seria uma cultura de verão interessante para suceder ao 

trigo que naquele contexto era cultivada no inverno e muito importante na balança 

comercial. Nos anos 60, também foram criados subsídios para cultivo do trigo 

visando à melhoria comercial da cultura e alavancar o setor e que naquele momento 

o país buscava a autossuficiência do grão e com isso diminuir a dependência 

externa. 

Nesse período a soja teve sua área aumentada em regiões principalmente no 

estado do Rio Grande do Sul, onde foi observada naquele período a soja cultivada 

no verão, posterior a cultura do trigo. Apesar do crescimento da cultura na década 

de 60, foi nos anos 70 que a mesma ganha mais importância, passando de 1,5 

milhões de toneladas para mais de 15,0 milhões de toneladas de grãos ao final da 

década. Neste mesmo período, observou-se também um incremento nas novas 

tecnologias voltadas a produção sendo um incentivo aos produtores que naquele 

momento avançavam no cultivo da soja em todo o país. 
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Ainda na região sul do Brasil, sobretudo, no Paraná observou-se outra 

trajetória neste mesmo período.  O desenvolvimento da soja no estado se deu em 

um primeiro momento da necessidade de se criar uma alimentação mais apropriada 

aos suínos, pois os criadores na década de 50 já realizavam um trabalho de 

melhoramento genético animal com objetivo de antecipar o abate e ao mesmo 

tempo reduzir os níveis de gordura na carne dos animais. Os criadores de suínos 

começaram a introduzir lentamente a soja na alimentação de seus animais como 

fonte de proteínas e começaram a observar melhoria no desenvolvimento e ganho 

de peso desses animais (PIZAIA, 2005). 

 

A produção de grãos começou a crescer na região Sudoeste e muitas 
pessoas, entre eles os criadores de porcos, puderam vender suas 
produções aos comerciantes que eles mesmos enviavam as indústrias de 
trituração que começaram a aparecer naquela região, com isso algumas 
indústrias se instalaram em Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Paranavaí e 
Pato Branco cuidando da trituração dos grãos oleosos de algodão, de 
girassol, de rícino, entre outros. Essas indústrias apareceram depois de 
1960, eram sustentadas pelo estado em termos de financiamento que 
visava para uma saída da crise cafeeira (PIZAIA, 2005, p. 7).  

 

Vale ressaltar que na década 1960, a principal cultura era do café, e os 

agricultores mesmo assim viam na soja uma alternativa complementar de renda 

importante, ou seja, que pudesse ser comercializada a bons preços, sem 

necessariamente competir com o cafeeiro que naquele contexto era o grande 

gerador de riquezas e serviço e grande parte da população do estado se encontrava 

na área rural.  

 
Entre as décadas de 1940 e 1970, apenas no eixo Londrina – Apucarana – 
Maringá, o café gerou centenas de milhares de empregos e colocou 
alimento nas mesas de milhares de famílias. A cultura cafeeira proporcionou 
oportunidades nas diversas etapas de sua produção: no plantio e 
manutenção (capina) das roças; na colheita (derriçagem, abanagem e 
secagem nos terreirões); na comercialização e transporte até as máquinas 
de beneficiamento. Desse modo, vários segmentos profissionais garantiam 
suas rendas, tais como: carregadores, ensacadores, classificadores e, 
inclusive, as “catadeiras” que separavam os grãos que não possuíam boa 
qualidade dos demais (OLIVEIRA, 2009, p. 7).   

 

Nesse período, o café passava por um período delicado, ou seja, dava sinal 

de decadência sendo agravado ainda mais no início dos anos 70, principalmente 

depois da geada negra que ocorreu em 1975, que atingiu fortemente as regiões 

produtoras de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e principalmente o Norte do 
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Paraná. Após a grande geada foi muito difícil para estado do Paraná, pois, naquele 

contexto era a mola propulsora das riquezas do estado (OLIVEIRA, 2009).  

Em relação à cultura da soja, ocorreu uma grande migração de agricultores 

gaúchos para o estado Paraná na primeira metade da década de 60, principalmente 

nas regiões Sudeste e Oeste, e nesse momento houve uma grande expansão do 

cultivo de soja no estado do Paraná. Também foi observado nesse período, o 

aumento do desmatamento em todas as regiões com potencial de produção de soja, 

onde os agricultores derrubavam as matas para a implantação das lavouras de café 

e com maior velocidade a cultura do trigo e soja. 

Na região Norte do Paraná, houve a implantação de algumas indústrias como: 

Cooperativa Cocamar (Cooperativa de Cafeicultores de Maringá) e a empresa 

Anderson Clayton, que naquele contexto havia um interesse nos produtos de origem 

de soja. Também, as empresas localizadas nessa região observavam na soja uma 

alternativa complementar ao cafeeiro, que naquele período já dava sinais de 

enfraquecimento principalmente pela queda de preço no mercado internacional e, 

sobretudo das dificuldades que os agricultores passavam para realizar o controle de 

algumas pragas e doenças emergentes com grande potencial de diminuição da 

produtividade das áreas cultivadas. Também nos anos 60 a produção de soja no 

estado era realizada com poucas tecnologias em relação ao manejo da cultura.  

 

Os meios de produção da soja utilizada pelos produtores eram da simples 
foice até o arado puxado por animal. Poucos utilizavam produtos químicos 
ou biológicos, e a semente era produzida no local pelo próprio produtor. 
Posteriormente a soja foi intensificando a utilização de insumos modernos, a 
prova disso é que nas microrregiões homogêneas do extremo oeste 
Paranaense e do sudoeste Paranaense, onde houve relação entre o cultivo 
de trigo com a soja, estas apresentaram grande concentração, 
principalmente na década de 70, como consequência do investimento em 
máquinas agrícolas para produção de trigo, ser adequada para a soja no 
mesmo ano agrícola, aumentando assim a produtividade (PIZAIA, 2005, p. 
8). 

 

No final da década de 1960 houve modificações nos programas de fomento 

brasileiro, voltados ao cultivo de soja e alguns fatores que beneficiaram a expansão 

da cultura da soja no estado, como:  

a) política do preço mínimo, visando à garantia de comercialização da soja, 

possibilitando melhor margem de lucro para o produtor;  

b) Financiamento público mais acessível junto aos bancos estatais, com juros baixos 

para aquisição de máquinas agrícolas, compra de insumos com alto nível 
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tecnológico (fertilizantes de alta solubilidade), com isso, o programa permitiu a 

inserção dos médios e pequenos produtores no mercado de soja com empréstimos 

com baixas taxas de juros e, sobretudo um maior tempo de pagamentos desses 

financiamentos.  

Também ocorreu no inicio dos anos 70, a expansão de alguns Centros de 

pesquisas voltados à área de cultivo da soja, como: implantação do IAPAR (Instituto 

Agronômico do Paraná), que iniciou alguns trabalhos sobre a cultura e suas 

principais tecnologias envolvidas como: técnicas de cultivo, colheita e 

comercialização, a OCEPAR (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) 

que impulsionou o desenvolvimento do Setor Cooperativista, ou seja, foi responsável 

pelo apoio e organização das Cooperativas no estado. A partir de 1975, por iniciativa 

do governo federal, ocorreu a implantação da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), localizada na cidade de Londrina com a função de 

organizar, incentivar as pesquisas científicas sobre técnicas de cultivo no estado e 

mais tarde em outras regiões brasileiras.   

Entre 1970 e 1985, houve um aumento do cultivo das áreas de soja e isso 

ocorreu devido à ampliação de novas áreas no estado e outros fatores, como: os 

mercados favoráveis à soja, fomento agrícola principalmente a indústria estadual e 

nacional e a crescente modernização de tecnologias de produção agrícola. 

Analisando o período entre 1985 a 2014, observam-se diversas mudanças em 

relação ao manejo do solo praticamente em todo estado do Paraná e, sobretudo, em 

todas as regiões brasileiras. Essas mudanças ocorreram principalmente da 

reestruturação do modelo agrícola que teve inicio nos anos 80 e 90, onde os 

agricultores iniciaram um trabalho com a integração de lavoura pecuária, ou seja, em 

uma mesma área foi possível produzir pastagem visando alimentação animal e ao 

mesmo tempo produzir soja e com isso houve uma diminuição no desmatamento em 

toda região do estado sendo este modelo uma referência para todo o país 

(HIRAKURI e LAZZAROTTO, 2011). 

Atualmente, a soja é a principal cultura geradora de renda e serviço em todo o 

estado do Paraná.  

A produção de soja no Brasil é liderada pelos estados de Mato Grosso, com 
29,0% da produção nacional; Paraná com, 19,5%, Rio Grande do Sul com 
15,4%, e Goiás, 10,5%. Mas, como se observa no mapa, a produção de 
soja está evoluindo também para novas áreas no Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia, que em 2012/13 respondem por 8,4% da produção Brasileira 
(HIRAKURI e LAZZAROTTO, 2011, p. 23). 
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4 EMPREENDORISMO NA CULTURA DA SOJA 

O complexo de soja é responsável pela entrada de renda no país através da 

confecção de diversos produtos, como: óleos, farelos sendo este utilizado na 

alimentação animal. O consumo de soja especial vem aumentando bastante nos 

últimos anos, em decorrência do desenvolvimento de programas voltados a 

divulgação dos benefícios da alimentação a base de soja. Cada vez mais é 

observado o consumo de subprodutos de soja entre os brasileiros devido ao 

crescimento da oferta de empresas como: Sadia e Unilever que vêm desenvolvendo 

diversos produtos à base de soja com grande potencial em nível de mercado 

(PANIZZI, 2012).  

A produção de bebidas à base de soja (BBS) cresce 15% ao ano, sendo 
que a maioria dos grandes laticínios tem uma linha de bebidas à base de 
soja (original ou em mistura com sucos de frutas). Junto com esse 
crescimento do mercado para bebidas à base de soja, outros novos 
produtos são disponíveis, os quais incluem desde leite condensado, creme 
de leite, chocolate, sorvete, macarrão a preparado para bolo. Todos seguem 
uma linha de dieta saudável, porque a soja está no rol dos alimentos 
funcionais, com benefícios comprovados à saúde. A proteína da soja é a 
única proteína vegetal que ontém todos os aminoácidos essenciais 
necessários para dar suporte ao crescimento e à manutenção do 
organismo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
(PANIZZI, 2012, p. 15). 

As cultivares de soja especial possui um sabor mais agradável devido às 

inovações tecnológicas onde ocorreu um intenso processo de melhoramento 

genético no intuito de desenvolver materiais com características industriais para o 

consumo humano em qualquer faixa de idade, apesar de que o publico infantil que 

vem demostrando um grande interesse aos alimentos a base de soja com 

características especiais (PANIZZI, 2012).  

Outro fator importante que devemos destacar, é que a produção de soja 

brasileira está distribuída basicamente em 4 dos principais estados brasileiro, sendo: 

Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do sul, que juntos produziram em 2013 

em torno de 74,3 % da produção nacional. O Departamento de Agricultura dos EUA 

- Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima em 2014/2015 

uma produção mundial de 311,2 milhões de toneladas de grãos com resultado 

recorde, que supera em 9,2% o obtido em 2013/14. O Departamento americano 

também faz um relato importante de que a safra brasileira de soja em 2014/15 será 

de 91 milhões de toneladas, enquanto os produtores norte-americanos deverão 

produzir algo em torno de 98,9 milhões de toneladas de grãos. Já a safra de 
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2013/2014, que a produção de soja foi de aproximadamente 281,72 milhões de 

toneladas onde a produção brasileira foi de 85,0 milhões e a americana de 88,60 

milhões de toneladas de grãos.  

Em relação ao consumo de soja a nível mundial há uma forte tendência de 

aumento nos últimos anos, provavelmente devido ao crescimento da população 

mundial alavancada por países como: Índia e China principalmente, e Brasil que 

demandam grandes quantidades do grão. A Companhia Nacional de Abastecimento, 

(2014), faz um relato interessante em relação ao consumo de soja no mundo 

 
A China é responsável por 66,05% da demanda mundial e que nos últimos 
cinco anos vêm aumentando significativamente suas importações, 
ampliando de 50,33 milhões de toneladas na safra 2009/10 para 69,00 
milhões de toneladas na safra2013/14, mesmo com desaceleração 
econômica ocorrida no país, deverá continuar com suas importações 
aquecidas. 

 

Outra informação também muito pertinente é que os países Asiáticos como 

Japão e Coréia do Sul também tem se interessado em comprar soja com 

características especiais, principalmente produzidas agroecologicamente sendo este 

talvez um grande nicho mercado, sobretudo para pequenos produtores (PANIZZI, 

2012). O Brasil tem-se destacado entre os principais países e exportadores de soja 

a nível mundial devido ao bom momento do mercado e a procura da mesma em todo 

o planeta. A Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB faz um paralelo sobre 

as exportações brasileiras e consumo interno, onde no ano de 2011/2012 as 

exportações foram de aproximadamente de 32,24 milhões e consumo interno de 

36,75 milhões de toneladas. Já no ano de 2012/2013 devido ausência de problemas 

climáticos os preços internacionais, o consumo interno foi de 42,40 milhões de 

toneladas e as exportações de 37,81 milhões de toneladas. 

O Brasil tem ampliado seus trabalhos sobre a cultura da soja através do 

desenvolvimento de cultivares voltadas as confecções de produtos com 

características especiais com utilização na indústria e países como Japão, China, 

Coréia, Tailândia, Indonésia mostraram-se interessados no consumo de produtos a 

base da soja com essas características. É importante compreender que os 

subprodutos com características especiais surgem através de cruzamento entre as 

variedades convencionais com características agronômicas voltadas a cultivo em 

pequenas áreas e estas comercializadas em forma de hortaliças, pois, dentre as 

variedades de soja é que mais cresce no mercado nacional e internacional, pelos 
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diversos grandes benefícios a nutrição humana (CHARLO et al, 2003).  O mesmo 

autor ainda descreve que a soja especial cultivada como hortaliças sendo um 

material de sojas com características específicas podendo estas manejadas em 

pequenas áreas, sobretudo, chácaras ou sítios sendo estas direcionadas para 

indústrias com maior valor agregado que a soja destinada à confecção de farelos ou 

óleo vegetal. As cultivares especiais também possuem as seguintes características: 

sementes maiores, ou seja, própria para o consumo in-natura, maiores 

concentrações dos níveis de proteínas, sabor mais agradável nos grãos, coloração 

clara conferindo maior qualidade visual, ausência de enzimas lipoxigenase que 

confere o sabor desagradável. 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

A soja é uma cultura milenar, ou seja, os antigos Chineses já conheciam seu 

valor alimentar e medicinal. A cultura chega ao Brasil como fonte alternativa de 

renda em substituição ao café e que sem dúvida era a grande fonte geradora de 

renda e de melhoria social praticamente em todas as regiões brasileira onde a 

cultura era a base do desenvolvimento regional. Para o estado do Paraná, a soja 

teve um papel fundamental no desenvolvimento do estado através da geração de 

serviços, principalmente, regiões médias e grandes que tinha sua sobrevivência 

pautada no café. 

É correto afirmar que o Brasil vem se destacando na produção de tecnologias 

voltadas ao cultivo da soja, como: produção de máquinas agrícolas cada vez mais 

sofisticadas, insumos de baixos impactos ambientais e mais eficientes e 

promissores, produção de subprodutos de origem alimentar, como farelos, óleos, 

etc., e que estas tecnologias são copiadas por vários países desenvolvidos, 

sobretudo os Estados Unidos que produz grande parte de toda a tecnologia agrícola 

mundial. O país também vem se destacando na área de melhoramento genético 

através do desenvolvimento de variedades convencionais (não especiais) e 

especiais que por intermédio da Embrapa - Soja possui um banco de germoplasma 

promissor no desenvolvimento desses materiais destinados ao consumo in-natura 

ou para agroindústria. 
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 Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma 

alternativa através do manejo de um grupo de soja especial, podendo a mesma ser 

manejada como hortaliça, tendo condições de melhorar as condições de vida dos 

pequenos produtores através de uma maior agregação de valor nos produtos 

agrícolas. Esse também busca instruir os alunos para que os mesmos atuem como 

agentes multiplicadores de novas tecnologias, através da parte didática e 

pedagógica adquirida na escola, podendo trazer grandes benefícios para suas 

comunidades agrícolas.  
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PRODUÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E RAPADURA A PARTIR DO 

PROCESSAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR COMO ALTERNATIVA DE RENDA 

PARA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

No decorrer de nossa história, verificamos que caminhamos no sentido de 

eliminar as desigualdades e instituir a escola única para todos. Nesse contexto, o 

trabalho passa a ser tomado como princípio educativo, fornecendo os elementos 

necessários para a organização curricular do Ensino Médio e Educação Profissional, 

formando uma base unitária, na qual, respeitando os preceitos legais dos sistemas 

de ensino, pode-se acrescer à carga horária mínima exigida para o ensino médio, 

outra destinada à formação específica com vista à formação técnica. 

Ramos (2004 ) coloca   

Do ponto de vista organizacional, essa relação deve integrar em um mesmo 
currículo a formação plena do educando, possibilitando construções 
intelectuais elevadas; a apropriação de conceitos necessários para a 
intervenção consciente na realidade e a compreensão do processo histórico 
de construção do conhecimento (p. 56) 

 

Com o objetivo de desenvolver iniciativas autônomas e capacidades próprias 

para abrir alternativas aos mercados tradicionais e a inserção do jovem no mundo do 

trabalho, de forma participativa e competitiva, o currículo do Curso Técnico em 

Agropecuária, vem para preparar o mesmo aliando conhecimento, ciência e 

tecnologia.  

A demanda crescente de alimentos e energia, associada à necessidade de 

preservação ambiental e à disponibilidade limitada de terras para a expansão da 

área cultivada, tem exigido o aprimoramento e o desenvolvimento continuado de 

conhecimentos e tecnologias que resultem no aumento da produtividade e na 

racionalização do uso de insumos, dos recursos ambientais e dos meios de 

produção, de forma a garantir a sustentabilidade econômica, ambiental e social da 

agricultura brasileira.  

Nesse sentido, a abertura dos mercados alternativos e a consequente 

valorização desses produtos acabam oferecendo uma possibilidade ímpar de 
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inserção autônoma da agricultura familiar, sendo inclusive, em alguns casos, a base 

de um novo paradigma de desenvolvimento para esse público. 

Frente a essas questões, o Curso Técnico em Agropecuária, estabelece como 

norte a contribuição para a mudança ocorrida no mundo do trabalho seja pela 

globalização da economia e/ou pela reestruturação na produção, trazendo a 

competitividade e qualidade como baluartes, sendo, portanto necessário ao 

trabalhador desenvolver uma capacidade intelectual que lhe permita atuar como 

cognoscente numa produção flexível, por meio de estudo aprofundado como 

conteúdo integrante da disciplina de Produção Vegetal a cultura canavieira. 

 A presente revisão bibliográfica tem por objetivo analisar a importância das 

agroindústrias familiares dentro das pequenas propriedades as estratégias, do 

desenvolvimento rural da região tendo como norte a cultura canavieira e seu 

processamento para obtenção do açúcar mascavo e rapadura e de que forma essa 

atividade pode contribuir social e economicamente para sua expansão. 

Nesse contexto, aspiramos a formação de um sujeito emancipado, criativo e 

crítico da realidade onde vive e com condições de agir sobre ela de forma social, 

cultural e laboral afim de provocar mudanças buscando o bem comum, (FRIGOTO, 

2005, p. 125), afirma que “Nosso objetivo não é, sobretudo a formação de técnicos, 

mas de pessoas que compreendam a realidade e que possam também atuar como 

profissionais”.  

 

2 AGRICULTURA NOS  PRIMÓRDIOS 

A agricultura era uma prática conhecida pelos nativos, que cultivavam a 

mandioca, o amendoim, o tabaco, a batata-doce e o milho, além de realizarem o 

extrativismo vegetal em diversos outros cultivares da flora local, como o babaçu ou o 

pequi, quer para alimentação quer para subprodutos como a palha ou a madeira, e 

ainda de frutas nativas como a jabuticaba, o caju, cajá, goiaba e muitas outras. 

No Brasil colônia, logo após o descobrimento, as riquezas naturais da terra 

não se revelaram promissoras, até a introdução da produção de cana-de-açúcar na 

região nordeste obrigando os portugueses a introduzirem a mão-de-obra escrava, 

capaz de realizar as duras tarefas de cultivo da monocultura. Essa fonte de riqueza, 

entretanto, não serviu para a promoção do desenvolvimento técnico ou social. Ainda 

no final do período colonial o café foi introduzido no país. Mas foi somente após a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batata-doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baba%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pequi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jabuticaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o-de-obra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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independência que a produção se consolidou na região Sudeste, sobretudo no 

estado de São Paulo.  

 

2.1 DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA: ANOS 1960 A 1990 

Na década de 1960 tem lugar os estudos feitos pelo Instituto de Estudos 

Brasileiros. No ano seguinte tinham início as Reformas de base de João Goulart, 

provocando forte reação dos latifundiários. No meio acadêmico duas correntes se 

debatiam, uma dizendo que o país possuía uma estrutura feudal no campo, ao 

passo que intelectuais defendiam que a estrutura rural era capitalista; em ambos os 

casos pregava-se a reforma agrária como meio de melhoria do sistema econômico; 

também se falava em alterações constitucionais, e todo esse quadro gerou a 

oposição acirrada dos conservadores, e que culminaram com o Golpe Militar de 

1964.  

Em 1973 foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), com o objetivo de diversificar a produção agrícola. O órgão foi 

responsável pelo desenvolvimento de novos cultivares, adaptados às condições 

peculiares das diversas regiões do país. Teve início a expansão das fronteiras 

agrícolas para o cerrado, e latifúndios monocultores com a produção em escala 

semi-industrial de soja, algodão e feijão.  

 

2.2 MECANIZAÇÃO: ANOS 1990 

A partir de 1994, com a estabilização monetária do Plano Real, o modelo 

agrícola brasileiro passou por uma radical mudança: o Estado diminuiu sua 

participação e o mercado passou a financiar a agricultura que, assim, viu fortalecida 

a cadeia do agronegócio, desde a substituição da mão-de-obra por máquinas (houve 

uma redução da população rural brasileira), passando pela liberação do comércio 

exterior (diminuição das taxas de importação dos insumos), e outras medidas que 

forçaram os produtores brasileiros a se adaptarem às práticas de mercado 

globalizado.  

O aumento da produtividade, a mecanização (com redução dos custos) e 

profissionalização marcam esse período. A partir da mecanização, e utilização em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudos_Brasileiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Estudos_Brasileiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reformas_de_base
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_Militar_de_1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_Militar_de_1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/EMBRAPA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latif%C3%BAndio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio


21 
 

larga escala, de insumos químicos, o processo, conhecido como “Revolução Verde”, 

apoiado em políticas públicas, promoveu um aumento considerável no volume de 

produção de grãos, sistema que vem sendo fortemente empregadas até os dias de 

hoje. 

 

3 CULTURA CANAVIEIRA 

           O Brasil, nos séculos XVI e XVII, teve na extração do açúcar da cana a sua 

principal riqueza, tendo a lavoura, assim como a indústria e o comércio do açúcar 

alcançado importantes progressos. No encerramento do primeiro período da 

colonização portuguesa (l624) o território nacional contava com 400 engenhos, 

produzindo anualmente 75.000 toneladas de açúcar. 

Especificamente no Estado do Paraná, o vínculo com a cultura da cana-de-

açúcar tem início no mesmo período (nos séculos   XVI   e   XVII) quando   esta   

área   hoje   correspondente   ao   Estado,   ainda   ligado  à Província   de  São  

Paulo,   fornecia   força  de   trabalho   indígena   para   a   monocultura   da  cana-

de-açúcar   nordestina.  

  No final do século XVII, pela corrida do ouro, o açúcar sofre uma série crise, 

sendo agravada pela concorrência de mercado devido a produção das Antilhas. 

Quase um século depois, com o declínio da mineração, houve um ressurgimento 

dos engenhos e no século XIX, tem inicio a modernização da indústria, com a 

introdução de máquinas a vapor. 

            Com o advento do século XX, o complexo açucareiro brasileiro estava 

estruturado, embora sofresse as consequências da abolição da escravatura em 

l888. Depois da primeira e segunda Guerra Mundial, que trouxeram profundas 

modificações na economia mundial, a cultura da cana-de-açúcar experimentou 

grande expansão no Brasil, conquistando sua posição no mercado internacional. 

            Hoje a cana-de-açúcar ocupa posição de destaque na economia brasileira, 

sendo utilizada na produção de açúcar e de álcool. 
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TABELA 1 - A estimativa do setor Sucroalcooleiro, no Paraná e no Brasil – 
2012/Abril 

 

Indicador 

 

Paraná 

 

Brasil 

 

PR/ BR 
(%) 

1. Área total 

plantada(ha) 

645 561 10 244 685 6,3 

2. Área à 

colheita(ha) 

614 010 8 567 200 7,2 

3. Rendimento 

médio(t/ha) 

70,48 70,28  

4. Cana a ser 

industrializada(t) 

43 277 900 602 178 800 7,2 

5. Oferta de 

açúcar(t) 

3 278 300 38 852 700 8,2 

6. Oferta de 

álcool(l) 

1 338 118 500 23 956 381 500 5,4 

6.1.Álcool 

anidro(l)  

414 212 500 9 743 816 700 4,2 

6.2.Álcool 

hidratado(l) 

923 906 300 14 212 564 800 6,5 

 

3.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

Segundo a Constituição brasileira, no bojo da Lei nº 11.326 de julho de 2006, 

considera-se agricultor familiar aquele que desenvolve atividades econômicas no 

meio rural e que atende alguns requisitos básicos, tais como: utilizar 

predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas da 

propriedade e possuir a maior parte da renda familiar proveniente das atividades 

agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural. 

A chamada agricultura familiar, constituída por pequenos e médios produtores 

representa a imensa maioria de produtores rurais no Brasil, levando-se em conta o 

seu papel social, é um universo profundamente heterogêneo, seja em termos de 



23 
 

disponibilidade de recursos, acesso ao mercado, capacidade de geração de renda e 

acumulação. 

O ritmo das mudanças técnicas e tecnológicas, assim como a necessidade de 

introduzir novas atividades e de adaptar sistemas de produção tradicionais às 

exigências do mercado superam, de longe, tanto o conhecimento como o tempo de 

aprendizado autônomo dos agricultores. Assistência técnica, extensão, serviços de 

meteorologia, comercialização, etc. são fundamentais para a viabilidadedos 

sistemas mais avançados, e sua ausência e/ou deficiência restringe o 

desenvolvimento e consolidação de sistemas produtivos nos quais os agricultores 

familiares poderiam ser competitivos e viáveis. 

O desempenho da agricultura familiar reflete um conjunto amplo de 

condicionantes, desde a disponibilidade de recursos, a inserção socioeconômica, a 

localização geográfica, as oportunidades e a conjuntura econômica, as instituições e 

valores culturais da família, do grupo social e até mesmo do país. 

O fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar requer a integração 

das políticas macroeconômica, agrícola e de desenvolvimento rural, de forma a 

reduzir os atritos e aumentar a convergência e sinergia entre os diversos níveis de 

intervenção do setor público (BUAINAIN, ROMEIRO, GUANZIROL, 2003, p. 32).  

Quando se analisa o cenário em que se insere a agricultura familiar observa-

se que os problemas são diferentes para cada região, e é cada vez mais perceptível 

a transformação de pequenas comunidades rurais em unidades de processamento 

de frutas, legumes, lacticínios, agricultura orgânica entre outros produtos. Hoje, em 

feiras e nas prateleiras dos supermercados podemos encontrar uma diversidade de 

produtos oriundos dessas comunidades, com marca própria e registro nos órgãos 

oficiais de defesa sanitária.  

 

3.2 AGROINDÚSTRIA – AGROIDÚSTRIA RURAL/ FAMILIAR 

A industrialização de alimentos no Brasil tem suas raízes com o ciclo 

econômico do açúcar no século XVI, ainda sob o domínio português. Após a 

Independência do Brasil, em 1822, surgiram as primeiras plantas industriais de 

extração de óleo comestível do caroço do algodão. O desenvolvimento da indústria 
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atingiu primeiro os ramos de beneficiamento e moagem de cereais, laticínios 

(manteiga e queijos) e bebidas.  

Com o objetivo de desenvolver iniciativas autônomas e defender alternativas 

aos mercados tradicionais, surge a agroindústria como uma opção na busca de 

novos nichos de mercados, utilizando-se da diversidade de produtos existentes em 

grande parte dos produtos obtidos da transformação da matéria prima dentro da 

propriedade, com o uso da mão-de-obra familiar. 

Segundo manual do IBGE: 

Agroindústria rural se refere às atividades de transformação e 
beneficiamento de produtos agropecuários de origem animal ou vegetal, 
que foram realizadas em instalações próprias, comunitárias ou de terceiros, 
a partir de matéria-prima produzida no próprio estabelecimento 
agropecuário ou adquirida de outros produtores, desde que a destinação 
final do produto tivesse sido dada pelo produtor (IBGE, 2006, p. 31). 

 

A revolução tecnológica da agroindústria brasileira teve início nos anos 50, 

com a criação da EMATER (Empresas de Assistência Técnica Rural), que se 

instalaram em diversos Estados brasileiros, baseando-se nas extensões agrícolas 

existentes nos Estados Unidos.   

Em 1973, surgiu a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, 

tendo como finalidade não só de ampliar o sentido dos serviços de extensão rural, 

como para incluir a pesquisa, os estudos e o desenvolvimento dos cultivos e da 

pecuária. 

Já para Mior (2005), a agroindústria familiar rural define “uma forma de 

organização em que a família rural produz, processa e/ou transforma parte de sua 

produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, a produção de valor de troca 

que se realiza na comercialização”. A partir desta definição, o autor distingue esta 

atividade do processamento de alimentos e matérias-primas que “visa 

prioritariamente à produção de valor de uso que se realiza no autoconsumo”. Ao 

mesmo tempo, o autor ainda sustenta que, “enquanto o processamento e a 

transformação de alimentos ocorrem geralmente na cozinha das agricultoras, a 

agroindústria familiar rural se constitui num novo espaço e num novo 

empreendimento social e econômico” (Mior, 2005, p. 191). 

A agricultura familiar brasileira ocupa 80% das pessoas que trabalham na 

agropecuária, o que representa 18% da população economicamente ativa do país. 

Constitui importante estrutura produtiva para o desenvolvimento regional e local, 
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através de atividades como a produção de alimentos e de matérias primas para a 

agroindústria, gerando emprego, renda e disponibilizando produtos processados 

para atender ao mercado consumidor. 

Essas agroindústrias produzem atualmente produtos transformados das cinco 

principais cadeias produtivas desenvolvidas conforme a região, tais como: leite, 

carne suína, frutas e hortaliças (vegetais), cereais (panificação e massas) e a cana-

de-açúcar, sendo que, nos últimos anos, a cana-de-açúcar teve um grande 

crescimento principalmente no nível tecnológico, podendo ser considerada 

atualmente uma atividade de grande importância socioeconômica para diversos 

municípios paranaense utilizando a cana-de-açúcar, para a produção de açúcar 

mascavo e rapadura. 

 

 

4 PROCESSAMENTO DA CANA EM AÇÚCAR MASCAVO 

A fase inicial do processo de transformação é o corte da cana-de-açúcar, de 

maio a novembro, pois é quando a cana atinge seu ponto de maturação e o teor 

máximo de sacarose. 

A cana para fabricação do açúcar mascavo deve apresentar uma maturação 

ideal, que é atingida num período de 12 a 18 meses após o plantio, dependendo da 

variedade. 

 Moagem da cana: A moagem da cana deve acontecer, no máximo 24 horas 

após o corte da cana. As moendas devem ser lavadas antes e depois da 

moagem. Abaixo das moendas, antes do tanque de decantação, deve ser 

colocado um ralo ou uma tela grossa para separar os bagacilhos. 

 Purificação e limpeza do caldo: Nesta fase do processo são retiradas as 

impurezas em forma de espuma. Isto é feito com o caldo quente, porém antes 

da concentração. Nesta etapa é necessário fornecer bastante energia 

calorífica. Para retirar a espuma deve ser utilizada uma escumadeira, 

repetindo o processo até à limpeza total do caldo. Concluída esta operação, o 

caldo deve ser transferido para uma tacha menor, para acontecer 

concentração. 

 Concentração do caldo: A concentração do caldo consiste na evaporação 

da água. O volume do líquido vai diminuindo gradualmente, o caldo vai 
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ficando cada vez mais denso até atingir o “ponto” do açúcar mascavo. O 

"ponto" do açúcar mascavo é um ponto bastante forte. Para a sua 

determinação coloca-se uma porção de xarope em forma de fios, numa 

vasilha com água fria, a massa torna-se vítrea e quebradiça quando este foi 

atingido. 

 Arrefecimento e cristalização: Ao atingir o “ponto” o xarope é transferido 

para a masseira, onde é batido até se dar a sua total cristalização. Através da 

agitação rápida e constante, a massa vai arrefecendo e esfarelando até secar 

totalmente. 

 Peneiragem: Nesta fase a massa deve ser peneirada para separar os torrões 

e obter os pequenos grãos de açúcar. 

 Empacotamento e pesagem: Após a peneiragem, o açúcar é embalado em 

sacos de polipropileno e pesado para ser comercializado. 

 Armazenamento: O açúcar mascavo deve ser armazenado num local seco e 

ventilado .Deve ser colocado sobre estrados ou grades e empilhado com 

espaço entre as embalagens. 

O açúcar mantém-se estável de modo a ser consumido devido ao fato de na 

sua composição não existir água, logo, não é possível o desenvolvimento de 

microrganismos. Para isto o açúcar tem de ser conservado nas devidas condições. 

 

4.1 PRODUÇÃO DE RAPADURA 

A rapadura é o melado em elevada concentração (82 a 85º Brix), que se 

solidifica em blocos por resfriamento. Na produção de rapadura deve-se ressaltar a 

importância do desponte da cana (remoção do ponteiro) e de que ela esteja madura, 

para reduzir a quantidade de açúcares redutores que causará a sua mela, podendo 

até não permitir sua solidificação. A cana verde ou velha de corte pode causar 

aquelas irregularidades. 

O caldo extraído que passou pela peneiragem e decantação flui para a caixa 

de aquecimento e purificação, onde recebe o leite de cal, até que se tenha um pH 

entre 6,5 e 7,0 e ao mesmo tempo faz se o aquecimento, causando a floculação das 

impurezas. Como no caso anterior, a remoção das impurezas é realizada com 

escumadeira antes que o caldo entre em ebulição, ficando assim, com o mínimo 
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delas em dispersão. Ocorrendo a fervura, muitas impurezas ficaram em dispersão, 

resultando um produto de má qualidade. 

Após purificação, o caldo é enviado aos tachos de concentração, onde 

durante todo tempo ele deve ser revolvido, para evitar que se caramelize, não 

permitindo atingir o ponto de solidificação. 

Após obtido o ponto de xarope, gradativamente vai aumentando a 

concentração e se transforma em massa e começa a borbulhar. Nesse instante, 

deve-se diminuir a intensidade do aquecimento, quer seja ele por fogo direto ou 

vapor. Para se determinar o ponto de modo prático, retira-se pequena amostra da 

massa com uma colher e coloca-se em uma vasilha com água fria. Em seguida, com 

os dedos faz-se uma bola que deve ter consistência firme e macia, resultando assim, 

uma rapadura saborosa que se desfaz na boca.. 

Quando o ponto está muito elevado, essa bola será dura, o mesmo 

acontecendo com a rapadura. Obtido o ponto, a massa será levada ao batedor, 

objetivando esfriar um pouco, sofre aeração e clarear o produto, esse procedimento 

garante uma rapadura com estrutura fina e homogênea. 

Com uma batedura incompleta, o produto fica manchado e áspero na boca. 

Quando a massa fica espessa e brilhante deve ser transferida para as formas de 

moldagem. Após espera de 30 a 60 minutos as rapaduras já estão firmes, podendo 

desmontar a forma de moldagem e separa-las. Para completar o endurecimento e 

poder embalar, deixar em repouso por 24 horas em local seco e arejado. Com esse 

procedimento o produto está pronto para ir ao mercado.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Com a expansão das agroindústrias familiares reverte-se o poder da atração 

ilusória das grandes cidades, constituindo argumentos para o retorno dos que se 

deslocaram, absorvendo a mão de obra familiar com aumentos consideráveis da 

renda, interação dos sujeitos sociais rurais e consequente melhora na qualidade de 

vida desse contingente populacional.  

De acordo com Wilkinson (2003, p. 45), o aumento da vulnerabilidade social e 

econômica no meio rural, tem se apresentado crescente na convergência de 

diversificação da agricultura familiar de forma produtiva.  
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Nesse sentido, priorizam as atividades que gerem ocupações aos 

agricultores, renda às famílias, baixos índices de poluição, preservação das culturas 

e tradições locais e a manutenção das pequenas propriedades. 

Essas iniciativas de diversificação tem se mostrado significativas em 

quantidade, ocupação espacial e variedade de produtos, como destaca Neumann:.  

Inserida em um mercado bastante competitivo, a agricultura familiar 
necessita de forte diversificação na produção e de diferenciação de seus 
produtos. Uma das formas de diferenciação é a agroindústria familiar, que é 
uma alternativa para incrementar a renda da família e um meio de utilização 
dos produtos excedentes (NEUMANN et al., 2007, p.98). 
 

Nesse foco, as agroindústrias familiares geram importantes reflexos para o 

desenvolvimento das comunidades em que se encontram inseridas, mostrando que 

a presença dessas iniciativas nos espaços rurais acaba por promover resultados 

benéficos. Além disso, as agroindústrias apresentam resultados multifacetados e de 

cunho multidimensional, uma vez que atingem várias arestas dentro de um mesmo 

espaço e de um mesmo período temporal. 

O conceito de agroindústria surgiu inicialmente como um elemento para 

analisar o processo da modernização agrícola, fundamentalmente para identificar 

uma crescente subordinação da agricultura às forças econômicas exógenas à 

atividade agrícola em si. Então, caracterizou-se como uma noção que apontava para 

um processo dinâmico que minava a autonomia e a capacidade produtiva 

independente do setor agrícola; especificamente da pequena produção, como era 

chamada e que nos dias de hoje consagrou-se como a produção familiar. 

Este tipo de atividade também advém do caráter empreendedor de muitos 

agricultores familiares que, na busca de alternativas para ampliação da renda 

familiar, encontram na verticalização da produção uma brecha para escaparem das 

dificuldades, principalmente financeiras, que as principais atividades agropecuárias 

muitas vezes lhes impõem.  

Dentre as várias culturas com possibilidade de transformação na agroindústria 

familiar, a cana-de-açúcar entra como elemento promissor onde se destaca a 

produção de açúcar mascavo e rapadura, constituindo importante estrutura produtiva 

para o desenvolvimento  regional e local, gerando emprego, renda e disponibilizando 

produtos processados para atender ao mercado consumidor interno e/ou externo. 

Dessa forma, a Disciplina de Produção Vegetal em consonância com as 

demais constantes na matriz curricular, em especial a disciplina de Agroindústria, 
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busca ofertar uma oportunidade a mais, no aprendizado da transformação da cana-

de-açúcar em açúcar mascavo e/ou rapadura, produtos com grande aceitação no 

mercado e com viabilidade de produção em agroindústrias familiares. 

Essas iniciativas de diversificação tem se mostrado significativas em 

quantidade, ocupação espacial e variedade de produtos. Nesse contexto, destaca-se 

a importância das Disciplinas de Produção Vegetal e Agroindústria na disseminação 

do conhecimento contribuindo para o fortalecimento do pequeno agricultor, com 

agregação de valores à sua produção, que com suas diferenciações específicas aos 

locais, contribuem para produção da agricultura familiar e para o desenvolvimento 

rural.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE COM BASE NA CONTAGEM DE 

CÉLULAS SOMÁTICAS: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO CURSO 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 

 

1 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E NO PARANÁ 

Nas sociedades primitivas, todas as ações desenvolvidas pelo homem, 

inclusive a educação, eram espontâneas e se identificavam com o processo de 

trabalho para a produção coletiva da existência (CANALI, 2009). 

 

O desenvolvimento da produção conduziu à divisão do trabalho e, daí, à 
apropriação privada da terra, provocando a ruptura da unidade vigente nas 
comunidades primitivas. A apropriação privada da terra, então o principal 
meio de produção, gerou a divisão dos homens em classes, os proprietários 
e os não-proprietários (SAVIANI, 2007, p. 4). 

 

A divisão do trabalho também gerou uma divisão na educação, sendo 
 
[...] uma para a classe proprietária, identificada como a educação dos 
homens livres, e outra para a classe não proprietária, identificada como a 
educação dos escravos e serviçais. A primeira, centrada nas atividades 
intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou 
militar. E a segunda, assimilada ao próprio processo de trabalho (SAVIANI, 
2007, p. 4). 
 

A partir dessa divisão de classes que surge a escola, um local para a 

classe dominante que possui tempo livre, em contraposição com a educação para os 

demais segmentos da sociedade. 

A relação entre educação básica e educação profissional no Brasil está 

marcada historicamente pela dualidade (BRASIL, 2007, p. 10). Até o século XX, as 

reformas educacionais não conseguiram, de modo efetivo, abolir o abismo entre o 

ensino propedêutico e o ensino profissional (MÜLLER, 2013, p. 112). 

Alguns autores relatam que a educação profissional originou-se a partir de 

1809 quando o príncipe regente, futuro D. João VI, cria o Colégio das Fábricas. 

Em relação ao ensino agrícola, Lara (2009, p. 42) relata que ele “surge de 

modo indireto, no início da colonização do Brasil pelos portugueses, como forma de 

garantir a posse através do cultivo das terras, como também manter o modelo de 

produção agrícola escravocrata”. 

A educação profissionalizante, até meados do século XX, tem caráter 

assistencialista, ou seja, “busca atender a criança pobre das classes proletárias, 
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órfã, abandonada ou infratora, numa tentativa de associar a ocupação laboral ao 

ingresso ou reingresso na sociedade, ou, ainda, como bloqueadora ou recuperadora 

da delinquência juvenil” (MÜLLER, 2013, p. 112). 

Em 1909, o governo de Nilo Peçanha, cria dezenove escolas de 

aprendizes e artífices subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio. Essas escolas possuíam infraestrutura, currículo e metodologias próprios 

e destinavam-se a formação dos menos favorecidos (KUENZER, 1991 apud 

GOMES, 2013, p. 63). 

A criação das Escolas de Aprendizes Artífices e do ensino agrícola 
evidenciou um grande passo ao redirecionamento da educação profissional 
no país, pois ampliou o seu horizonte de atuação para atender 
necessidades emergentes dos empreendimentos nos campos da agricultura 
e da indústria (BRASIL, 2007, p. 11). 
 

Em 1910, devido à pressão da agricultura na economia brasileira gera o 

Decreto n° 8.319. Este “regulamenta e estrutura o ensino agrícola no Brasil, 

passando a ser ministrado em quatro categorias: Ensino Agrícola Superior, Ensino 

Agrícola Médio, Aprendizes Agrícolas e Ensino Primário Agrícola e tem como 

finalidade a instrução técnica profissional relativa à agricultura e às indústrias 

correlatas” (SOBRAL, 2009, p. 82). 

As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas por “grandes 

transformações políticas, econômicas e educacionais” (BRASIL, 2007, p. 11). Houve 

a “consolidação da industrialização no país, o que viria a exigir mudanças nas 

concepções e práticas do ensino profissional e sua necessária institucionalização 

para se adequar ao desenvolvimento industrial brasileiro” (CANALI, 2009, p. 9). 

Devido a esse contexto, diversos decretos-leis foram promulgados ficando 

conhecidos como Leis Orgânicas do Ensino ou Reforma Capanema. 

A Lei Orgânica do Ensino Agrícola (Decreto-lei n° 9.613/46) “estabeleceu 

as bases de organização e de regime do ensino agrícola, que é o ramo de ensino 

até o segundo grau, destinado essencialmente à preparação profissional dos 

trabalhadores da agricultura” (SOBRAL, 2009, p. 83). 

De acordo com Kuenzer (1995, p. 367), a Reforma Capanema criou para 

as elites “os cursos médios de 2° ciclo, científico e clássico, com três anos de 

duração sempre destinados a preparar os estudantes para o ensino superior” e os 

trabalhadores passam “também a contar com alternativas em nível médio de 2° 
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ciclo: o agrotécnico, o comercial técnico, industrial técnico e o normal, que não 

davam acesso ao ensino superior”. 

Apesar dessa diferenciação, é nesse contexto que, por meio de exames de 
adaptação, surge pela primeira vez uma possibilidade de aproximação entre 
o ramo secundário propedêutico e os cursos profissionalizantes de nível 
médio (BRASIL, 2007, p. 12). 
 

Nos anos subsequentes ocorrem mudanças no mundo do trabalho, ocorre 

o desenvolvimento dos setores secundário e terciário acarretando um crescimento 

de vários ramos profissionais. Nesse cenário de transformações foi promulgada a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esta, “por um lado, 

proporciona a liberdade de atuação da iniciativa provada no domínio educacional, 

mas, por outro, dá plena equivalência entre todos os cursos do mesmo nível sem a 

necessidade de exames e provas de conhecimento visando à equiparação” 

(BRASIL, 2007, p. 13). Segundo Kuenzer (1995, p. 368), “pela primeira vez, a 

legislação educacional reconhece a articulação completa do ensino profissional ao 

sistema regular de ensino”. Teoricamente há um fim na dualidade, porém, “a 

equivalência não supera a dualidade estrutural, posto que continuam a existir dois 

ramos distintos de ensino, para distintas clientelas, voltadas para necessidades bem 

definidas da divisão do trabalho” (KUENZER, 1995, p. 368). 

Em 1967, o ensino agrícola foi incorporado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Este também ficou responsável pela Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário e passou a denominar-se Diretoria de Ensino Agrícola (DEA). 

Nesse período surge a “metodologia do sistema escola-fazenda, baseada no 

princípio aprender a fazer e fazer para aprender” (SOBRAL, 2009, p. 85). 

Nas décadas de 1950 a 1970 ocorreu à internacionalização da economia, 

com o país passando por um grande crescimento econômico (GOMES, 2013). 

 
Em 1971, sob o governo militar, há uma profunda reforma da educação 
básica promovida pela Lei n° 5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino de 1° e 
2° graus, a qual se constituiu em uma tentativa de estruturar a educação de 
nível médio brasileiro como sendo profissionalizante para todos (BRASIL, 
2007, p. 14). 
 

Diversos autores relatam que a compulsoriedade ocorreu apenas no 

âmbito público e mesmo assim com dificuldades e muitas vezes não implantada 

completamente. Diante desse cenário, houve uma migração dos estudantes da 

classe média para o ensino privado, pois buscavam uma formação que permitisse a 

continuação dos estudos no ensino superior. Em vista disso, inicia-se um processo 



35 
 

de desvalorização da escola pública estadual e municipal e enfraquecimento da 

profissionalização obrigatória (CANALI, 2009; BRASIL, 2007). 

Em 1972, o Governo do Estado do Paraná “transfere para o 

Departamento de Ensino de 2° Grau da Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura, o Departamento de Ensino Agrícola da Secretaria de Estado da Agricultura” 

(LARA, 2009, p. 51). Devido a isso, vários colégios agrícolas do Estado passaram à 

administração do Departamento de Ensino de 2° Grau e, entre eles o Fernando 

Costa, de Santa Mariana. Essa mesma autora (2009, p. 51) também relata que com 

o advento da Lei 5.692/71, “os Colégios Agrícolas e os Ginásios Agrícolas passaram 

a ofertar o curso Técnico em Agropecuária, conforme normas aprovadas pelo 

Conselho Estadual de Educação, em 1973”. 

Através do Decreto-lei n° 72.434/73 é criada a Coordenadoria Nacional do 

Ensino Agrícola (COAGRI), com a “finalidade de proporcionar assistência técnica e 

financeira a estabelecimentos especializados em ensino agrícola, o que possibilitou 

uma revitalização do ensino agropecuário” (SOBRAL, 2009, p. 89). De acordo com 

esse mesmo autor, em setembro de 1979, as escolas agrícolas passam a 

denominarem-se escolas agrotécnicas federais, acompanhadas pelo município onde 

se encontram localizadas. Em 1986 a COAGRI é extinta e o ensino agro técnico de 

2° grau fica subordinado a Secretaria de Ensino de 2° grau (SESG). 

Nos anos 90, no Brasil, uma nova reforma educacional se materializou 

com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 

9.394/1996, e o embasamento legal que promoveu a reforma da educação 

profissional se consubstanciou com o Decreto n° 2208/1997. O artigo 5º deste 

estabelecia que “a educação profissional de nível técnico teria organização curricular 

própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma 

concomitante ou sequencial a este”, alterando toda a estrutura do sistema de ensino 

profissional, separando-o totalmente do ensino médio, de acordo com o sentido 

liberalizante e flexibilizante da educação, fragmentando em vários sistemas de 

educação a rede de ensino do país (ALVES e RADO, 2009). 

Segundo Ferretti (2000), no Paraná, governo Jaime Lerner (1995 – 2002), 

por intermédio da Secretaria do Estado de Educação (SEED), foi criado o Programa 

Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Paraná (PROEM), em que o 

Ensino Médio passaria a ser ofertado apenas na modalidade de educação geral, 

enquanto o ensino profissional seria desenvolvido como modalidade específica, 
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separadamente daquela. Devido a esse programa, a partir de 1997, foi extinta a 

abertura de vagas para o ensino profissionalizante em todo o Estado. A 

administração do PROEM foi realizada pela Agência Paranaense de 

Desenvolvimento do Ensino Técnico (PARANATEC),  

 
[...] empresa civil, sem fins lucrativos, com o objetivo de integrar o setor 
público, comunidade empresarial e instituições de ensino público e privado, 
“visando proporcionar condições para a reformulação e o aperfeiçoamento 
contínuo do ensino técnico no Estado do Paraná ...”. A PARANATEC, com 
subsídios do governo, gerenciava as escolas que atendiam o ensino 
profissionalizante (VIRIATO, 2007, p. 3). 
 

A partir de 2003, com a mudança de governo tanto no âmbito federal 

quanto estadual, houve a retomada dos cursos de formação para o trabalho, 

 
[...] voltados à formação humana do sujeito, priorizando uma concepção de 
ensino e de currículo em que o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia 
passam a ser as bases pelos quais os conhecimentos históricos sociais são 
trabalhados na escola, com organização curricular integrada ao ensino 
médio (GRIEBELER; PASINI; MEDEIROS, 2012, p. 3). 
 

Segundo Tomporoski e Amorim (2011), a reorganização das forças 

políticas estaduais adotou novas políticas públicas educacionais, dentre as quais a 

extinção da PARANATEC e a criação do Departamento de Educação Profissional da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, cujos objetivos centravam-se em uma 

educação ampla e de qualidade, não somente voltada ao mercado de trabalho, 

sendo assim incrementada a abertura de novos cursos profissionalizantes, 

modalidade integrado e subsequente. 

No ano de 2004 surgiu o Decreto n° 5.154 que, 

[...] além de manter as ofertas dos cursos técnicos concomitantes e 
subseqüentes trazidas pelo Decreto n° 2.208/97, teve o grande mérito de 
revogá-lo e de trazer de volta a possibilidade de integrar o ensino médio à 
educação profissional técnica de nível médio, agora, numa perspectiva que 
não se confunde totalmente com a educação tecnológica ou politécnica, 
mas que aponta em sua direção porque contém os princípios de sua 
construção (BRASIL, 2007, p. 24). 
 

O Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola “Fernando Costa” 

iniciou suas atividades no ano de 1953 como uma escola de trabalhadores rurais e 

desde então está comprometido com uma educação profissional voltada para o eixo 

tecnológico dos recursos naturais, habilitação de técnico em agropecuária e eixo 

tecnológico produção alimentícia, habilitação de técnico curso em agroindústria. 

Estes de formação para o trabalho, ou seja, para  
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[...] formação de homens desenvolvidos multilateralmente, que articulem à 
sua capacidade produtiva as capacidades de pensar, de estudar, de dirigir 
ou de controlar quem dirige (KUENZER, 1988, p. 126 apud PARANÁ/SEED, 
2005, p. 20). 

 

Os Centros Estaduais de Educação Profissional Agrícola do Estado do 

Paraná são escolas-fazenda, sendo a fazenda denominada de Unidade Didático-

Produtiva (UDP). Esta permite articular teoria e prática na perspectiva da práxis 

fazendo com que os alunos tenham uma formação completa, articulando todos os 

saberes, auxiliando a ter uma educação mediadora entre os processos de aquisição 

do conhecimento e a materialização em ações transformadoras da realidade 

(KUENZER, 2003). 

Esta mesma autora (2000) relata que é necessário articular os 

conhecimentos, atitudes e comportamentos necessários ao domínio da cultura, à 

apropriação do conhecimento e à prática laboral, superando a instrumentalização da 

ciência e da cultura a partir de uma área de trabalho, e o da mera formalização 

cientifista. 

A educação profissional tem o  

 
[...] trabalho como princípio educativo, princípio este que considera o 
homem em sua totalidade histórica, e a articulação entre o trabalho manual 
e intelectual a partir do processo produtivo contemporâneo 
(PARANÁ/SEED, 2006, p. 19), ou seja, tomar o trabalho como princípio 
educativo significa defender o direito ao acesso à cultura, à ciência e 
tecnologia para todos os trabalhadores de modo a desenvolver as 
competências ao mesmo tempo intelectivas e práticas dos alunos, para a 
formação da práxis humana (PARANÁ/SEED, 2006, p. 37). 
 

Esta educação visa a politecnia, que busca a articulação entre teoria e 

prática na perspectiva da práxis e 

[...] garantir o fundamental, de modo que qualquer que seja a atividade 
específica em função da organização do trabalho atual, qualquer que seja a 
função específica que o aluno seja chamado a exercer, ele tem os 
fundamentos, os princípios, os pressupostos para poder exercê-la com uma 
compreensão plena do lugar que ela ocupa na totalidade do social 
(SAVIANI, 1989, p. 41). 
 

A UDP do CEEPA “Fernando Costa” é composta de setores da pecuária 

(bovinocultura, caprinocultura, ovinocultura, cunicultura, avicultura e suinocultura), 

agricultura (horta e área agricultável) e agroindústria. 

O CEEPA “Fernando Costa” aliando aulas teóricas com aulas práticas no 

espaço da UDP busca uma educação como  

[...] práxis transformadora que, atuando nos espaços de contradição em 
favor dos interesses da classe trabalhadora, fortalece-se como uma das 
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medicações fundamentais para que esta classe construa a sua própria 
compreensão de mundo e identifique-se como a única classe interessada e 
capaz de estabelecer uma sociedade efetivamente democrática (SANTOS e 
BLENGINI, 2008). 

 

 

2 A BOVINOCULTURA LEITEIRA 

Em 1533, na expedição de Martim Afonso de Souza, chegaram os 

primeiros bovinos e outros animais domésticos no Brasil, resultando na fundação da 

primeira Capitania Portuguesa na Ilha de São Vicente (SILVA et al., 2012). 

Esses animais foram importantes, inicialmente, como força de trabalho no 
transporte de madeira, vindo a ser, depois, indispensáveis, nas usinas de 
açúcar, na movimentação das moendas e na indústria de couro e charque, 
sendo esta última atividade responsável pelo desenvolvimento econômico, 
principalmente, da região sul do país. Foi também pela atividade pecuária, 
seguindo as patas dos bovinos, que o Brasil expandiu suas fronteiras 
(EUCLIDES FILHO, 2009, p. 621). 

 
Martins e Faria (2006, p. 50) relatam que, 

[...] a partir de 1946, o Brasil iniciou um processo de regulamentação da 
atividade leiteira, estabelecendo critérios sanitários de processamento e 
distribuição do leite e de seus derivados. Além disso, o Estado passou a 
definir preços de comercialização, ou seja, o preço pago ao produtor pelo 
leite in natura e o preço do leitei pasteurizado pago pelo consumidor, Esta 
medida tinha uma conotação de assegurar o abastecimento alimentar e 
visou garantir que o leite fluido destinado ao consumo seria de fácil acesso 
para a população, sob a ótica do orçamento familiar. 
 

O Estado, em outubro de 1990, deixou de regulamentar os preços da 

cadeia agroindustrial do leite. Devido a essa abertura de mercado, a cadeia precisou 

se adaptar as mudanças como reduzir custos e ineficiências, melhorar a qualidade e 

diversificar os derivados ofertados para se tornar competitiva frente aos produtos 

importados (KOEHLER, 2000; MARTINS e FARIA, 2006). 

A implantação do Plano Real no ano de 1994 contribuiu para aumentar o 

poder de compra do consumidor, permitindo o aumento do consumo de produtos 

lácteos pelas classes sociais mais baixas (KOEHLER, 2000). Este mesmo autor 

também relata que em 1999, com a desvalorização do real, houve uma recuperação 

dos preços pagos aos produtores de leite. Neste contexto, o setor produtivo foi 

beneficiado pela competição entre as indústrias por matéria-prima. O produtor 

aumentou a escala de produção para ter maior rentabilidade para incrementar a 

atividade. 

A bovinocultura leiteira tem se mostrado uma excelente opção de 

diversificação na geração de rendas em pequenas propriedades, auxiliando para a 
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diminuição do êxodo rural e melhoria da qualidade de vida das famílias rurais no 

Estado do Paraná, pois de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES (2009, p. 8), o leite é uma 

“importante fonte geradora de renda para os produtores paranaenses, pois, para 

metade deles, representa mais de 50% da renda obtida com a exploração 

agropecuária”. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

publicados no Anuário Brasileiro da Pecuária (2014), no cenário internacional, no 

ano de 2012, os maiores produtores de leite de vaca foram a União Europeia, 

Estados Unidos da América, Índia e o Brasil foi o quarto maior produtor com um 

volume de 32.304.421 mil litros. Deste total, o Paraná produziu 2.818.337 mil litros, 

sendo o terceiro maior produtor de leite do país. Segundo o IPARDES (2009), o 

Paraná vem apresentando um crescimento na produção de leite e possui um 

rebanho de bovinos de leite estimado em 2.852 mil cabeças, com média de 29 

animais por produtor. Apresenta uma estimativa de 114.488 produtores de leite, 

produzindo em média 10,9 litros/dia/vaca. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA (2014, p. 7), 

[...] o consumo de leite e produtos lácteos no Brasil vem aumentando 
gradativamente como reflexo do aumento da renda da população. Porém, o 
consumo médio da população brasileira ainda se encontra abaixo do 
recomendado pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. 
Para estes órgãos, uma pessoa deveria consumir 210 litros de leite por ano. 
No Brasil, porém, a produção de leite é capaz de fornecer cerca de 170 
litros de leite/habitante/ano. 
 

A pecuária leiteira é praticada em todo território brasileiro devido às 

condições edafoclimáticas que permitem a adaptação da atividade às peculiaridades 

regionais. Há, portanto, diversas formas de produção de leite, com diferentes graus 

de especialização, de propriedades de subsistência a propriedades altamente 

tecnificadas e competitivas no mercado internacional (ZOCCAL e GOMES, 2005). 

Em relação aos produtores de leite do Estado do Paraná há uma grande 

heterogeneidade, pois, 

[...] participam do mercado tanto produtores com maiores volumes de leite 
quanto um grande contingente de pequenos produtores que se caracterizam 
por possuir rebanhos reduzidos e sem melhoramento genético, além de 
baixa tecnologia no processo produtivo. Embora esses últimos respondam 
por parcela importante do leite produzido, são os grandes produtores e mais 
tecnificados os responsáveis pela maior parte desse leite no Estado 
(IPARDES, 2009, p. 26). 
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No Paraná, as bacias que se destacam na produção são a Centro 

Oriental (Campo Gerais), Oeste e Sudoeste, as quais “concentram 48,5% dos 

produtores e 53,0 da produção estadual de leite” (MEZZADRI, p. 17). Segundo o 

IPARDES (2010, p. 7), 

 
[...] uma parcela significativa dos produtores que adotam maiores níveis de 
tecnologia encontra-se na região Centro-Oriental. Nessa região, os 
progressos genéticos do rebanho e os índices de produtividade estão muito 
acima das médias nacionais. As duas outras grandes bacias do Estado 
apresentam crescimento significativo da produção e produtividade e 
avanços importantes na adoção de tecnologias. Além disso, essas duas 
regiões concentram contingentes expressivos de mão de obra familiar, 
requisito importante para o desenvolvimento da atividade leiteira. 
 

 

Monardes (2004) diz que a decisão de compra de um produto lácteo por 

um consumidor, baseia-se em diversos critérios de ordem econômica (preço, 

durabilidade), de preferência pessoal (cultural, social, nutricional, facilidade de 

manipulação) e sensorial (prazer). 

Para se produzir produtos de qualidade e seguros para os consumidores, 

é necessário o comprometimento, profissionalismo e ética de todos os envolvidos na 

cadeia agroindustrial do leite. A atividade leiteira exige conhecimento prévio e 

habilidade, por isso na formação do técnico em agropecuária as aulas, tanto teóricas 

quanto práticas, são necessárias para a aquisição de conhecimento da criação. 

A necessidade de haver um sistema de controle e certificação da 

qualidade do leite resultou no Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite 

(PNMQL) monitorado através das Instruções Normativas nº 51, de 18 de setembro 

de 2002 e n° 62, 29 de dezembro de 2011. 

 

 

3 A PRODUÇÃO DE LEITE DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIPULADOS NA 

LEGISLAÇÃO 

Segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal – RIISPOA (1952) e as Instruções Normativas n° 51/2002 e n° 

62/2011 do MAPA, leite é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, sendo 

composto por “água, gordura, proteínas, lactose, vitaminas e minerais (Tabela 1). Os 
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principais fatores que afetam a composição do leite são a dieta, constituição 

genética, estação do ano, estágio de lactação, manejo de ordenha e sanidade” 

(DÜRR et al., 2001, p. 23). 

 

Tabela 1 – Composição do leite segundo a IN 62/2011 

COMPONENTES % 

Gordura 3,00 
Proteína 2,90 
Extrato Seco Desengordurado (ESD) 8,40 
FONTE: MAPA (2011) 
 

De acordo com a Instrução Normativa n°62/2011 do MAPA, o leite deve 

ser um líquido branco opalescente homogêneo, ter sabor e odor característicos, ser 

isento de sabores e odores estranhos. 

Os requisitos físico-químicos (Tabela 2), microbiológicos, contagem de 

células somáticas e resíduos químicos do leite cru estão estipulados na Instrução 

Normativa n° 62/2011. 

 

Tabela 2 – Requisitos físico-químicos segundo a IN 62/2011 

REQUISITOS LIMITES 

Matéria gorda, g/100 g Teor original, com o mínimo de 3,0* 

Densidade relativa a 15°C g/mL** 1,028 a 1.034 
Acidez titulável, g ácido lático/100 mL 0,14 a 0,18 
Extrato seco desengordurado, g/100 g Mín. 8,4 
Índice crioscópico -0,530°H a -0,550°H 

(equivalentes a -0,512°C a -0,531°C 
Proteínas, g/100 g Mín. 2,9 
FONTE: MAPA (2011) 
Notas: 

* 
É proibida a realização de padronização ou desnate na propriedade rural 

           
** 

Dispensada a realização quando o ESD for determinado eletronicamente 

 
O leite é um alimento nutritivo e de fácil assimilação, indicado para o 

consumo humano (RANGEL et al., 2013). Estudos provam que beber leite todos os 

dias reduz incidência de osteoporose e previne doenças nutricionais como o 

escorbuto e o raquitismo (ZOCCAL e GOMES, 2005), porém, é um “produto delicado 

e altamente perecível, tendo suas características físicas, químicas e biológicas 

facilmente alteradas pela ação de microrganismos e pela manipulação a que é 

submetido” (DÜRR, 2004, p. 38). 

A qualidade e a segurança alimentar têm recebido maior atenção da 

população e das autoridades sanitárias. Segundo Monardes (2004), 
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[...] a comunidade internacional consagrou a segurança alimentar como um 
dos direitos humanos fundamentais. Segurança alimentar se atinge quando 
todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico 
(seguro) à alimentação em quantidade e qualidades suficientes para uma 
vida saudável e produtiva. 
 

A qualidade do leite está relacionada com suas características nutricionais 

e características de seu processo produtivo. Do ponto de vista tecnológico, a 

qualidade da matéria prima é um dos maiores entraves ao desenvolvimento e 

consolidação da indústria de laticínios no Brasil (MÜELLER, 2002, p. 207); 

 
[...] um leite íntegro é aquele que não sofreu a adição de substâncias nem a 
remoção de componentes, não sofreu deterioração física, química ou 
microbiológica, e que seja livre de patógenos. Não há como melhorar a 
qualidade do leite por processos industriais, a única maneira de se garantir 
o fornecimento de um produto seguro, nutritivo e saboroso ao consumidor é 
o controle das condições de produção, conservação e transporte do leite 
cru, antes de chegar à indústria (DÜRR, 2004). 
 

Os elementos que definem a qualidade do leite são: 

 
[...] componentes do leite (gordura, proteína e lactose); células somáticas 
(macrófagos, linfócitos, neutrófilos e células epiteliais); contagem 
bacteriana; adulteração por água, resíduos e antibióticos; qualidades 
organolépticas (odor, sabor, aspecto) e a temperatura (MONARDES, 1998 
apud RIBAS, 2013, p.50). 
 

Em busca de segurança e qualidade do leite, o MAPA, por meio do 

Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNMQL) orienta os laticínios 

a manterem um controle do leite cru refrigerado mediante coletas de amostras a 

serem enviadas aos laboratórios credenciados da Rede Brasileira de Qualidade do 

Leite (RBQL). Outras ações do MAPA em busca da melhoria da cadeia 

agroindustrial do leite são as Instruções Normativas n° 51/2002 e n° 62/2011 e o 

Plano Mais Pecuária, publicado em 2014. Este tem o propósito de “aprimorar a 

inspeção, diminuir a incidência de zoonoses e enquadrar todo o leite captado pela 

indústria dentro dos padrões oficiais até o ano de 2016” (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DA PECUÁRIA, 2014, p. 54), enquanto aquelas regulamentam a produção, 

identidade, qualidade, coleta e transporte que devem apresentar os leites produzidos 

no país. 

“A contagem de células somáticas (CCS) no leite é aceita 

internacionalmente como a medida padrão para determinar a qualidade do leite cru” 

(HARMON, 1998; PHILPOT, 1998; SMITH e HOGAN, 1998; RIBAS, 1999 apud 
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PAULA et al., 2004, p. 1303). Os limites legais para CCS do leite cru estão 

estipulados na Instrução Normativa n° 62/2011 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Limites legais para CCS do leite cru 

Índice medido 
(por propriedade rural 

ou por tanque 
comunitário) 

A partir de 01.07.2014 
(S / SE / CO) 

A partir de 01.07.2015 
(N/NE) 

A partir de 01.07.2016 
(S / SE / CO) 

A partir de 01.07.2017 
(N/NE) 

Contagem de Células 
Somáticas (CCS); expressa 

em CCS/mL (mínimo de 1 
análise mensal com média 
geométrica sobre período de 3 

meses) 

Máximo de 500 mil Máximo de 400 mil 

FONTE: MAPA (2011) 
 

Segundo Voltolini et al. (2001), as células somáticas no leite são 

constituídas por células de defesa ou epiteliais. A CCS no leite é um importante 

indicador na avaliação e estimativa das perdas quantitativas e qualitativas da 

produção do leite e derivados, como parâmetro da qualidade do leite produzido na 

propriedade e para estabelecer medidas de prevenção e controle da mastite 

(MÜELLER, 2002). 

A mastite bovina é uma “inflamação da glândula mamária e sua 

intensidade depende da interação entre fatores relacionados com o animal, o 

homem, o ambiente e a presença de agentes patogênicos que desencadeiam o 

processo inflamatório” (SIMÕES e OLIVEIRA, 2012, p. 11); é considerada a principal 

doença que afeta os rebanhos leiteiros no mundo e os agentes causadores, na 

“maioria são bactérias, podendo também ser causada por fungos, leveduras, vírus e 

algas” (SIMÓES e OLIVEIRA, 2012, p. 11). Os prejuízos relacionados a esta doença 

são caracterizados pela  

[...] diminuição da produção, menor rendimento na produção de derivados 
lácteos, modificações na composição físico-química do produto, diminuição 
no tempo de prateleira do produto, custos com medicamentos, honorários 
profissionais, descarte do leite durante o tratamento e período de carência, 
possibilidade de perda dos tetos e da vaca devido a septicemia, descarte 
prematuro de animais (VOLTOLINI et al., 2001, p. 961; ANDRADE et al., 
2009, p. 130; LANGONI, 2013, p. 620). 
 

Os agentes etiológicos da mastite podem ser classificados em 

contagiosos e ambientais. Nas mastites contagiosas o “agente é encontrado no 

úbere e, é transmitido durante a ordenha e nas ambientais, a vaca se infecta por 

microrganismos encontrados no meio ambiente” (VOLTOLINI et al., 2001, p. 962). 
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Segundo esses mesmos autores, os agentes etiológicos isolados com maior 

frequência são os estreptococos e estafilococos, principalmente o Staphylococcus 

aureus; este sendo responsável nas mastites contagiosas. Os patógenos ambientais 

são os coliformes (Escherichia coli, Klebsiella spp e Enterobacter aerogenes), 

estreptococos (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus 

bovis) e enterococos (Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis). 

As infecções da glândula mamária apresentam-se sob a forma clínica e 

subclínica. A “forma subclínica é normalmente a mais prevalente sendo responsável 

por aproximadamente 70% das perdas, podendo reduzir a secreção de leite em até 

45%” (MÜELLER, 2002, p. 211). Nesta forma, “não se observa alterações tanto na 

glândula mamaria como no leite” (LANGONI, 2007, p. 11). 

Na forma clínica, segundo Simões e Oliveira (2012, p.11), 

 
[...] o animal apresenta sinais evidentes da doença, tais como, dor, edema, 
endurecimento e temperatura aumentada da glândula mamária. Além disso, 
há o aparecimento de pus, grumos e outras alterações nas características 
físicas do leite. O quadro pode apresentar outras manifestações como febre, 
queda na produção do leite e diminuição do consumo de alimentos. 

 

A mastite, além de provocar o aumento na contagem de células, altera os 

três principais componentes do leite (gordura, proteína e lactose), alterando também 

as enzimas e minerais (MÜELLER, 2002). O aumento das células somáticas e 

mudanças na composição do leite estão diretamente relacionados com a superfície 

do tecido mamário atingido pela reação inflamatória (SCHÄELLIBAUM, 2000). 

O diagnóstico da mastite clínica é baseado nos sintomas clínicos 

condizentes com a inflamação como dor, em um ou mais quartos, recusa à ordenha 

e aspecto leite. É importante a realização de exames complementares como a 

contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total (CBT). Já na 

mastite subclínica o diagnóstico é realizado através de testes auxiliares como 

Califórnia Mastite Teste (CMT), condutividade elétrica do leite, Wiscosin Mastite 

Teste (WMT) e Contagem de Células Somáticas (CCS) (SIMÕES e OLIVEIRA, 

2012). 

A prevalência da mastite está relacionada, principalmente, ao manejo 

antes, durante e após a ordenha. Isso explica a importância da conscientização do 

ordenhador, dos procedimentos adequados de ordenha, incluindo as formas corretas 

de higienização e desinfecção do ambiente, do animal, do profissional e de todos os 
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utensílios utilizados na ordenha (BRASIL, 2012 apud SIMÕES e OLIVEIRA, 2012, p. 

14). 

Müeller (2002) relata que a CCS é influenciada por vários fatores, mas 

especialmente pela presença de infecções intramamárias, tornando-se um indicador 

bastante confiável de sanidade da glândula mamária. Outros fatores que podem 

influenciar a CCS são idade da vaca, estações do ano, estresse, estádios de 

lactação, entre outros (VOLTOLINI et al., 2001). 

É necessária a adoção de medidas que visem o controle das mastites 

nos rebanhos brasileiro para melhorar a agroindústria leiteira do país. Entre estas 

medidas estão, 

[...] atuar sobre a fonte de infecção, detectando corretamente as vacas com 
mastite clínica e subclínica, tratando-as corretamente, eliminar os animais 
com infecções crônicas. Em relação aos animais susceptíveis procurar a 
seleção de vacas naturalmente mais resistentes e propiciar o fornecimento 
de alimentação equilibrada aos animais. Deve-se atuar ainda sobre as vias 
de transmissão da mastite, implantando um correto manejo e higiene de 
ordenha e manter as vacas em ambiente seco e limpo (MÜELLER, 2002, p. 
211). 
 

Outras medidas para a produção de leite com qualidade estão 

“relacionadas aos aspectos higiênicos referentes aos animais, às pessoas 

responsáveis pela ordenha e a ordenha, meio ambiente, especialmente ao estábulo 

e a sala de ordenha” (LANGONI, 2007, p. 14). 

A ordenha é uma atividade que exige muitos cuidados e deve ser a mais 

higiênica possível, pois além de reduzir a taxa de infecção, influenciará na produção 

e qualidade do leite. 

A principal porta de entrada de infecções é o esfíncter do teto, e que o 
momento em que a vaca está mais susceptível é quando ele se encontra 
aberto, ou seja, durante a ordenha e nos primeiros 30 minutos após esta. 
Por isso, é importante adotar boas práticas para que ele se mantenha 
íntegro. A contaminação inicial do teto pode ocorrer se o ambiente onde o 
animal deita estiver contaminado; se as mãos do operador ou teteira 
estiverem, também, contaminados ou se o próprio teto possuir rachaduras 
ou feridas (SOUZA, 2009, p. 225). 
 

Segundo a Instrução Normativa n° 62/2011 (p. 16), as condições 

higiênico-sanitárias específicas para a obtenção da matéria-prima são: 

- As tetas do animal a ser ordenhado devem sofrer prévia lavagem com água 

corrente, seguindo-se secagem com toalhas descartáveis de papel não reciclado e 

início imediato da ordenha, com descarte dos jatos iniciais de leite em caneca de 

fundo escuro ou em outro recipiente específico para essa finalidade. Em casos 

especiais, como os de alta prevalência de mamite causada por microrganismos do 
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ambiente, pode-se adotar o sistema de desinfecção das tetas antes da ordenha, 

mediante técnica e produtos desinfetantes apropriados, adotando-se cuidados para 

evitar a transferência de resíduos desses produtos para o leite (secagem criteriosa 

das tetas antes da ordenha); 

- Após a ordenha, desinfetar imediatamente as tetas com produtos apropriados. Os 

animais devem ser mantidos em pé pelo tempo necessário para que o esfíncter da 

teta volte a se fechar. Para isso, recomenda-se oferecer alimentação no cocho após 

a ordenha; 

- O leite obtido deve ser coado em recipiente apropriado de aço inoxidável, náilon, 

alumínio ou plástico atóxico e refrigerado até a temperatura de 7°C (sete graus 

Celsius), em até 3 h (três horas); 

- A limpeza do equipamento de ordenha e do equipamento de refrigeração do leite 

deve ser feita de acordo com instruções do fabricante, usando-se material e 

utensílios adequados, bem como detergentes inodoros e incolores. 

- Transporte para o seu transporte, deve ser aplicado o Regulamento Técnico para 

Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. 

O leite e derivados, por serem produtos consumidos pelos seres 

humanos, precisam ser produzidos com qualidade e higiene, sempre respeitando o 

bem estar animal e os manejos da criação. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE AGROINDÚSTRIA DO CURSO TÉCNICO 

EM AGROPECUÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS 

FAMILIARES  

 

1 INTRODUÇÃO  

O objetivo central desse trabalho consiste em apontar e analisar a importância 

da disciplina de Agroindústria do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio para as agroindústrias familiares e suas dinâmicas de 

desenvolvimento dentro do meio rural brasileiro.  

A valorização da agroindústria familiar incentiva à família rural, viabilizando 

sua qualificação e agregando valor ao produto. Também leva o consumidor a 

reconhecer as especificações e qualidades do produto caseiro. Sempre com respeito 

à cultura, às tradições, ao saber local e à compreensão do meio rural como meio de 

vida.  

Nesse contexto, justifica-se investigar a relevância do impacto social e 

econômico da Agroindústria para as famílias dos estudantes da terceira série do 

Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa (CEEPAFC) que 

funciona no sistema Escola/Fazenda, por meio de questionário sondagem, pesquisa 

e análise de dados, ressaltando de que forma a disciplina de agroindústria pode 

contribuir social e economicamente para a expansão da agroindústria familiar.   

 
Fig.01: Vista frontal do CEEPAFC 

 

A Unidade Produtiva Didática (a parte da fazenda) do CEEPAFC é constituída 

de vários setores, sendo eles a pecuária, agricultura e agroindústria, com o propósito 
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de proporcionar uma melhor aprendizagem. O setor de pecuária possui criações de 

animais como bovinos, caprinos, ovinos, coelhos, aves e suínos. O setor da 

agricultura envolve diversas culturas o qual desenvolve a interação teórico-prática, 

objetivando dar subsídios às disciplinas técnicas. 

A disciplina de Agroindústria está inserida na matriz curricular das turmas 

sequenciais e do terceiro ano integrado do ensino médio ao curso Técnico em 

Agropecuária, no qual os conteúdos são ministrados com maior ênfase nos produtos 

de origem animal e vegetal.  

Dentre os setores da pecuária, temos o setor da suinocultura, composta por 

16 matrizes e um cachaço, no qual são produzidos em média 20 porcos para abate, 

que são processados posteriormente no setor da Agroindústria. Este setor é usado 

para fins pedagógicos em diversas disciplinas, tanto nas disciplinas do núcleo 

comum quanto nas disciplinas de formação específica, e a carne e seus sub-

produtos são consumidos no restaurante do colégio, sendo o excedente vendido 

para a comunidade escolar. 

 
Fig.02: Setor da Suinocultura 

 

O setor da Agroindústria é provido de uma estrutura composta por recepção, 

sala de desossa, sala de processamento e câmara fria de armazenamento.  

A transformação de produtos cárneos é desenvolvida de maneira que 

possibilite ao aluno o preparo, no âmbito da pequena produção, nos processos de 

transformação de carne suína em embutidos e defumados de forma caseira, 

abrangendo os conteúdos da disciplina de agroindústria, possibilitando que o aluno 

associe o conhecimento à prática para sua qualificação básica, a fim de abrir 

caminhos para ofertas formativas complementares. 
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           Fig.03: Defumação artesanal               Fig. 04: Acondicionamento a vácuo 

 

 

2 METODOLOGIA APLICADA 

 

Para efetivação desse trabalho será realizado inicialmente uma revisão 

teórica, numa perspectiva da nova dinâmica do sistema agroindustrial e a 

participação da agricultura familiar nesse novo contexto. 

Os alunos responderão a questionário para verificação do conhecimento 

prévio sobre o assunto, tendo em vista que um significativo número de alunos é 

egresso de pequenas propriedades rurais existentes no entorno do estabelecimento.  

A proposta tem o intuito de perceber, a partir dessas pesquisas, o grau de 

importância das agroindústrias nas estratégias do desenvolvimento rural da região e 

entender como as agroindústrias rurais estão participando do processo de 

desenvolvimento regional. Nesse sentido, a abertura dos mercados alternativos e a 

consequente valorização desses produtos acabam oferecendo uma possibilidade 

ímpar de inserção autônoma da agricultura familiar, sendo, inclusive em alguns 

casos, a base de um novo paradigma de desenvolvimento para esse público. 

Para tanto, as atividades desenvolvidas terão como norte: estudar o histórico 

de formação do técnico em agropecuária, assim como da constituição da 

agroindústria como disciplina; analisar a produção científica sobre o processamento 

da carne suína na Agroindústria, por meio de levantamento e pesquisa bibliográfica; 

caracterizar a influência da disciplina de Agroindústria na formação dos técnicos em 

Agropecuária; descrever o impacto social e econômico da disciplina de Agroindústria 

para a Agroindústria Familiar dos estudantes do terceiro ano do ensino médio 

integrado ao Curso Técnico em Agropecuária do CEEPAFC.   
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3 FUNDAMENTAÇÃO 

 

As escolas agro técnicas utilizam a metodologia do sistema escola-fazenda, 

que tem por objetivo proporcionar condições para a efetividade do processo 

ensino/produção, bem como a vivência da realidade social e econômica da 

comunidade rural, fazendo do trabalho um elemento integrante do processo ensino-

aprendizagem, tendo em vista conciliar educação-trabalho e produção. 

A concepção de trabalho, enquanto princípio educativo, edifica-se a partir do 

conceito de atividade teórico-prática e tem como horizonte o surgimento, formação e 

desenvolvimento da consciência humana. Nesse contexto, o Curso Técnico em 

Agropecuária proporciona ao aluno egresso uma perspectiva de totalidade, onde os 

conteúdos das disciplinas são contextualizados, conforme visão sistêmica do 

processo produtivo, buscando uma formação na qual a teoria e a prática possibilitam 

aos alunos compreenderem a realidade para além de sua aparência. Esses 

conteúdos não têm fins em si mesmos, porque se constituem, em síntese, a 

apropriação histórica da realidade material e social do homem. 

Seguindo esse ponto de vista, várias estratégias de desenvolvimento 

assentadas por dinâmicas econômicas endógenas têm sido identificadas, 

merecendo destaque as agroindustriais familiares. Seguramente, a 

agroindustrialização no interior das unidades familiares tem promovido significativas 

transformações nas relações familiares de trabalho, demonstrando como essa 

atividade envolve e mobiliza diferentes habilidades e conhecimentos dos membros 

da família, o que torna relevante todo aprendizado adquirido no curso técnico. 

Essas iniciativas de diversificação têm se mostrado significativas em 

quantidade, ocupação espacial e variedade de produtos. Nesse contexto, destaca-se 

a importância da Disciplina de Agroindústria na disseminação do conhecimento, 

contribuindo para o fortalecimento do pequeno agricultor com agregação de valor à 

sua produção, que com suas diferenciações específicas aos locais, contribuem para 

produção da agricultura familiar e para o desenvolvimento rural.  

É importante destacar que as propriedades que possuem uma pequena 

agroindústria não deixam de produzir as demais atividades agrícolas, tendo em vista 

que a produção de matéria-prima não ocupa toda área de produção, geralmente são 

atividades sazonais. Nesse sentido, pode-se perceber que os próprios domicílios em 

que se desenvolvem atividades de industrialização acabam fomentando os 
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mercados locais sem perder a sua inserção com a produção in natura e com a 

produção para o seu autoconsumo. 

Observa-se que na grande maioria das pequenas propriedades rurais, a 

criação de suínos se faz presente, uma vez que a suinocultura é uma atividade 

economicamente viável e sustentável e sua carne é muito consumida na forma in 

natura e industrializada.  

 

3.1 SUINOCULTURAS: BREVE HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

A história da suinocultura remonta desde a antiguidade, sendo uma das mais 

importantes e nobres fontes de proteína da humanidade. No Brasil, os colonizadores 

portugueses trouxeram os primeiros suínos, mas somente no século XIX, com a 

chegada dos imigrantes alemães, italianos e poloneses é que os produtos cárneos 

de base suína se transformaram em uma verdadeira atividade econômica 

importantíssima em várias regiões do País, geradora de renda e contribuindo com a 

melhoria na qualidade de vida, principalmente dos pequenos produtores. 

Até a década de 70, a suinocultura, além da carne, fornecia a gordura que era 

utilizada em larga escala no preparo dos alimentos. Com o surgimento e propagação 

dos óleos vegetais, a produção de suínos como fonte de gordura perde espaço, 

sendo quase que totalmente eliminada do consumo pela população brasileira. Diante 

desta transformação, avançam as pesquisas na área da genética e tecnologia. 

Como resultado, os suínos perderam banha e ganharam músculos. 

Apesar dos esforços e pesquisas pela ciência, o setor permanece em 

estagnação até meados da década de 90, quando, pela redução de preços e 

movimentos realizados pelos produtores, colocam novamente a carne suína como 

parte da alimentação brasileira, favorecendo a exportação da carne in natura e dos 

produtos cárneos derivados (embutidos e defumados). Atualmente estão disponíveis 

aos produtores importantes tecnologias de produção que, sem sombra de dúvida, 

irão desempenhar papel fundamental no crescimento e consolidação da moderna 

suinocultura.  
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     Fig.05: Suínos com 40 dias de idade                         Fig.06: Suínos em ponto de abate 
 

3.2 AGROINDÚSTRIAS NO BRASIL 

Agroindústria é o conjunto de atividades relacionadas à transformação de 

matérias-primas oriundas da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura. 

Com o crescimento das fronteiras agrícolas e a expansão da produção 

agroindustrial e, especificamente, com o aumento da importância estratégica na 

produção de alimentos para o mercado internacional, o Brasil vem se mostrando 

competitivo no que se refere ao agronegócio, buscando obter mais produção. A 

agroindústria brasileira tornou-se um setor próspero que superou grandes desafios 

nos últimos anos, gerando divisas e empregos.  

A revolução tecnológica da agroindústria brasileira teve início nos anos 50, 

com a criação da EMATER (Empresa de Assistência Técnica Rural), que se 

instalaram em diversos estados brasileiros, adaptando o modelo de extensão 

agrícola dos Estados Unidos. Em 1973, surge a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, a Embrapa, tendo como finalidade não só ampliar o sentido dos 

serviços de extensão rural, como também incluir a pesquisa, os estudos e o 

desenvolvimento dos cultivos e da pecuária. 

No salto da seleção das variedades mais produtivas e das técnicas de manejo 

na produção animal, até chegar aos transgênicos, a Embrapa transformou-se num 

centro de investigação agropecuária e florestal, que é hoje ponto de referência 

mundial. A partir destas experiências, em 1999, é criado o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiares (PRONAF), através da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR/MDA), a partir de vários debates acerca da 

importância desta atividade enquanto estratégia para o fortalecimento da agricultura 

familiar.  
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Recentemente foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário o 

Programa de Agroindustrialização da Produção de Agricultores Familiares visando a 

importância da implantação de agroindústrias, uma vez que estas representam uma 

das alternativas econômicas para a permanência dos agricultores familiares no meio 

rural e para a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que 

pensa o rural como um todo e não mais apenas ligado à produção agrícola. (MDA, 

2004, p. 11). 

O processamento de produtos agropecuários consiste basicamente em 

concentrar as atividades da empresa em determinado segmento de mercado ou na 

utilização de dada tecnologia, levando-se em conta o entorno rural. Esta estratégia é 

muito utilizada por pequenas empresas que buscam, dessa forma, ocupar os 

espaços de mercado, contribuindo com a economia local.  

 

3.3 AGROINDÚSTRIA FAMILIAR RURAL  

    Com o objetivo de ampliar iniciativas autônomas, com conhecimento e 

capacidades próprias para abrir alternativas aos mercados tradicionais, surge a 

agroindústria familiar como alternativa na busca de novos nichos de mercados, 

utilizando a diversidade de produtos existentes em grande parte das propriedades 

familiares e na diferenciação dos produtos por meio da transformação deles dentro 

da propriedade com o uso da mão-de-obra familiar (WILKINSON, 2008). Dessa 

forma, com a possibilidade de agregar valor aos produtos agropecuários, a 

Agroindústria Familiar Rural (AFR) vem assumindo significativa importância no 

espaço rural, promovendo uma série de impactos sociais, econômicos e ambientais 

pela produção familiar, no entorno onde está inserida e, consequentemente, 

influenciando de forma direta e indireta a dinâmica local e regional. 

Além disso, a agroindústria passa a ser uma forma de síntese 

contemporânea, pois representa a união entre o velho e o novo, representados, 

respectivamente, na racionalidade camponesa (relações de produção e saber-fazer) 

e racionalidade empresarial (gestão e administração, fiscalização, adequadas às 

exigências do mercado). (SULZBACHER, 2009). Esse panorama, favorece laços de 

integração entre os agricultores familiares, uma vez que sua história e cultura 

passam a ser valorizadas, principalmente por meio da apreciação pelo consumidor 

do produto artesanal e a promoção da expansão das relações sociais, sobretudo 

com a população urbana. 
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Se analisarmos atualmente o mercado para a colocação da produção 

alimentícia realizada pela AFR, veremos que o planejamento quanto a fabricação 

dos produtos segue os trâmites de empresa, considerando que a etapa inicial de um 

projeto é de suma importância para o desenvolvimento do produto, pois nesse 

momento ocorre a valorização de seus atributos de qualidade.  

O destino usual da produção rural das pequenas propriedades é justamente, 

a agroindústria familiar, cuja oferta final do produto depende basicamente da escala 

de produção, da adequação tecnológica, da difusão das informações, possuindo 

estreita relação com a capacidade econômica, poder de negociação do produtor, 

tendo em vista que as inovações o beneficiam pelas exigências recentemente 

surgidas no setor alimentício. 

Para que haja comercialização e aceitação, é necessário conhecer o público a 

qual se destina, seus hábitos e preferências. Nesse aspecto, as empresas estão 

cada vez mais interessadas em saber o que faz pessoas diferentes tomar decisões 

semelhantes e escolher produtos iguais (NANTES, 2010), sendo esse perfil 

consideravelmente mais fácil de ser observado, no caso da AFR, considerando que 

o público ao qual se destina compõe a comunidade na qual o produtor encontra-se 

inserido. Nesse processo, a valorização da agroindústria familiar incentiva a família 

rural a permanecer em sua comunidade, viabilizando sua qualificação e agregando 

valor ao seu produto. Também leva o consumidor a reconhecer as especificações e 

qualidades desse produto caseiro. Assim, ao considerar o respeito à cultura, às 

tradições, o saber local e a compreensão do meio rural como meio de vida, se 

favorece a valorização. 

 

3.4 AGROINDÚSTRIA E EDUCAÇÃO  

As transformações que vem ocorrendo na agroindústria, tanto econômica 

quanto social, incitou buscar o entendimento sobre a relação educação e trabalho. A 

busca pela compreensão sobre a qualificação profissional originou-se nas 

transformações que se processaram na reorganização do mundo do trabalho e do 

surgimento da necessidade de um trabalhador que atenda às demandas de maior 

produtividade e qualidade. 

Visando atender uma demanda crescente de pessoas que buscam uma 

formação profissional na área da agroindústria, cujo sistema de produção respeite as 

dinâmicas dos ecossistemas, além da disciplina de Agroindústria constante na 
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matriz curricular do Curso Técnico em Agropecuária, o Estado do Paraná por meio 

da Secretaria de Estado da Educação, passa, a partir de 2010, a ofertar o Curso 

Técnico em Agroindústria na modalidade Subsequente ao Ensino Médio. Esse não é 

o foco desta pesquisa, mas apenas para conhecimento, essa medida apresenta uma 

concepção de formação técnica que articula trabalho, cultura, ciência e tecnologia 

com respeito ao meio ambiente, como princípios do desenvolvimento curricular. 

Essa articulação proporciona ao aluno uma perspectiva de totalidade, onde os 

conteúdos das disciplinas são contextualizados, conforme visão sistêmica do 

processo produtivo. Isto significa recuperar a importância de trabalhar com os alunos 

os fundamentos científico-tecnológicos presentes nas disciplinas. 

O Curso Técnico em Agroindústria ofertado no Centro Estadual de Educação 

Profissional Agrícola Fernando Costa, município de Santa Mariana, Núcleo Regional 

de Cornélio Procópio, tem por objetivo formar o profissional que atenda às 

necessidades do mundo do trabalho e do sujeito social, para tanto ao final do curso 

o profissional apresenta como perfil:  

O Técnico em Agroindústria compreende de maneira sistêmica as 
implicações sociais, econômicas, ambientais, políticas e técnicas de sua 
atuação profissional. É tolerante e receptivo com a diversidade cultural, 
étnica, religiosa, política e social. Tem formação técnica para: atuar na 
identificação problemas e aplicação de soluções compatíveis com a 
realidade rural; operacionalizar o processamento de alimentos nas áreas de 
laticínios, grãos, cereais, carnes, beneficiamento de frutas e hortaliças; 
auxiliar e atuar na elaboração, aplicação e avaliação de programas 
preventivos, de higienização e sanitização da produção agroindustrial; atuar 
em sistemas para diminuição do impacto ambiental dos processos de 
produção agroindustrial; acompanhar programas de manutenção de 
equipamentos na agroindústria; implementar e gerenciar sistemas de 
controle de qualidade; identificar e aplicar técnicas mercadológicas para 
distribuição e comercialização de produtos (SEED/DET, 2010) . 

Por processo de formação do trabalhador, entende-se não apenas a 

educação formal ofertada, mas abarca todos os processos e procedimentos de que 

as empresas agroindustriais se utilizarão para adequar sua força de trabalho às 

necessidades de maior produtividade, exigidas pelos novos padrões de 

competitividade do mercado.  

 

 

CONSIDERAÇÕES        

 As alterações ocorridas no mundo do trabalho no que tange a economia e a 

vida em sociedade vêm atribuindo significativas transformações ao setor 



62 
 

agroindustrial, atingindo também as AFR, e traz em seu interior a necessidade das 

instituições de ensino formais adequarem seus currículos para oferta especializada 

na área. Nesse sentido, considerando que as escolas agrotécnicas no Estado do 

Paraná utilizam a metodologia do sistema escola-fazenda, que tem por objetivo 

proporcionar condições para a efetividade do processo ensino/produção, bem como 

a vivência da realidade social e econômica da comunidade rural, fazendo do 

trabalho um elemento integrante do processo ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, conciliar educação, trabalho e produção, investe na formação e 

conhecimento do processo de transformação da matéria prima, e a permanência do 

aluno no meio rural.  

O Curso Técnico em Agropecuária ofertado pelo Centro Estadual de 

Educação Profissional Agrícola Fernando Costa proporciona ao aluno egresso uma 

formação tendo como norte a perspectiva de totalidade, pela qual os conteúdos das 

disciplinas são contextualizados, conforme visão sistêmica do processo produtivo, 

buscando o conhecimento, pelo qual a teoria e a prática possibilitam a compreensão 

da realidade. Como parte integrante da Matriz Curricular do curso, a disciplina de 

Agroindústria é desenvolvida de maneira a possibilitar ao aluno o preparo no âmbito 

da pequena produção, envolvendo o processo de transformação da carne suína em 

embutidos e defumados, de forma caseira, possibilitando que o aluno associe a 

teoria à prática para sua formação básica, que abre caminhos para ofertas 

formativas complementares.   

Considerando o crescimento explosivo da população, a grande concentração 

populacional nos centros urbanos, longe dos centros de produção dos alimentos, 

das extensões territoriais, com grandes diferenças na capacidade produtiva, as 

diferenças no adiantamento técnico dos povos, e o que é mais importante, o alto 

grau de perecimento dos produtos agropecuários, a conclusão a tirar é que os povos 

necessitam dedicar mais atenção á Ciência e Tecnologia da preservação dos 

produtos alimentícios, a fim de que possam sobreviver. Daí a importância da 

disciplina, para a formação de técnicos capazes de atuar na sociedade, visando a 

produção de alimentos saudáveis e melhores em termos nutricionais e de 

distribuição uniforme o ano todo.  (SEED, 2010).  

Nessa formação, o aluno é levado também a compreender que o 

empreendimento rural (do qual faz parte) deve considerar as estratégias que não 

apostam nas economias de escala como condição absolutamente necessária para o 
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sucesso da atividade, mas que se destaca a valorização dos aspectos artesanais da 

produção. Os produtos artesanais atendem a uma demanda diferenciada e 

específica. Não são produtos sofisticados do ponto de vista tecnológico, mas podem 

carregar as características do produto do ponto de vista saudável. 

É importante destacar que as propriedades que possuem uma pequena 

agroindústria não deixam de produzir as demais atividades agrícolas tendo em vista 

que a produção de matéria-prima não ocupa toda área de produção, geralmente são 

atividades sazonais. Nesse sentido, pode-se perceber que os próprios domicílios em 

que se desenvolvem atividades de industrialização acabam fomentando os 

mercados locais sem perder a sua inserção com a produção in natura e com a 

produção para o seu auto consumo. 

 

    
             Fig.07: Produto embutido fresco                               Fig.08: Produto defumado                     

 

Dessa forma, as agroindústrias familiares geram importantes reflexos para o 

desenvolvimento das comunidades em que se encontram inseridas, mostrando que 

a presença dessas iniciativas nos espaços rurais acaba por promover vários 

resultados benéficos. Além disso, as agroindústrias apresentam resultados 

multifacetados e de cunho multidimensional, uma vez que atingem várias arestas 

dentro de um mesmo espaço e de um mesmo período temporal. 

Independentemente do porte do empreendimento rural, as tendências de 

consumo indicam excelentes perspectivas para a produção rural: o mercado interno 

apresenta significativo potencial; as exportações mundiais tendem a se especializar 

e; a grande diversidade de oportunidades agropecuárias ainda não são 

suficientemente exploradas. 

 

 



64 
 

REFERÊNCIAS  

CANECCHIO FILHO, V. Indústrias Rurais. 2ed. São Paulo: Instituto Campineiro 
Agrícola, 1973. 323p. 

CIAS-EMBRAPA. A suinocultura no Brasil. 2010. Disponível em: 
<http://www.cnpsa.embrapa.br/cias/index.php?option=com_content&view=article&id
=5&Itemid=19>. Acesso em: 28 out. 2014. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Secretaria da Agricultura 
Familiar. Programa de Agroindustrialização da Produção de Agricultores 
Familiares – 2003/2006. Brasília, 2004. 

 
NANTES, J. F. D. Projetos de produtos agroindustriais. In: BATALHA, Mario Otávio 
(Coord.). Gestão Agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudos e Pesquisas 
Agroindustriais. V.1. 3ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 587- 628. 
 
SULZBACHER, A. W. Agroindústria familiar rural: caminhos para estimar impactos 
sociais. In: XIX Encontro nacional de geografia agrária, 2009, São 
Paulo. Anais... São Paulo, 2009. p. 1 - 25. Disponível em: 
<http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/AnaisXIXENGA/artigos
/Sulzbacher_AW.pdf>. Acesso em: 02 out. 2014. 

 
WILKINSON J. Pequena produção e sua relação com os sistemas de 
distribuição. In: Seminário Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 
América Latina. Anais… Campinas – SP: UNICAMP, 2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

2014 

Título: O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL 

Autor: Aparecido Manoel dos Santos 

Disciplina/Área:  Educação Profissional 

Escola de Implementação do Projeto e 

sua localização: 

 Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola 

Fernando Costa 

Município da escola:  Santa Mariana – PR 

Núcleo Regional de Educação:  Cornélio Procópio – PR 

Professor Orientador: Prof.  Me. André Luis Salvador 

Instituição de Ensino Superior:  UENP – Campus Cornélio Procópio 

Relação Interdisciplinar:  Disciplinas da Base Nacional Comum e Disciplinas 

Técnicas. 

Resumo: Sendo a avaliação uma prática social ampla, sua dimensão não tem sido muito clara 
porque ela vem sendo utilizada ao longo das décadas como atribuição de notas, visando à 
promoção ou reprovação do aluno. O presente estudo visa descobrir porque uma 
determinada parte dos alunos formados em escolas técnicas não consegue nivelar o 
conhecimento teórico com a aplicação prática. Para isso procura-se pesquisar os processos 
avaliativos das escolas técnicas e suas aplicações, coletando dados por meio de entrevista, 
questionários e outros instrumentos de pesquisa com alunos e professores na jurisdição do 
âmbito regional. Assim, analisamos autores que defendem a visão da avaliação como 
instrumento de aprendizagem no processo de ensino, vários tipos de avaliações e a 
responsabilidade destes para o avaliador, ou seja, o professor com seus alunos. 
 

Palavras-chave: Processo Ensino Aprendizagem. Avaliação. 

Promoção. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: 

 

Professores e alunos do Curso em Técnico em 

Agropecuária. 

 
 

 

 



66 
 

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL 

 

O presente estudo visa descobrir porque muitos dos alunos formados em 

escolas técnicas não conseguem nivelar o conhecimento teórico com a aplicação 

prática. Para isso procura-se pesquisar os processos avaliativos das escolas 

técnicas e suas aplicações, através de entrevista, questionários e outros 

instrumentos de pesquisa com alunos e professores na jurisdição do âmbito regional 

citado acima. 

Neste trabalho observa-se a afirmação de Luckesi (1996), que define a 

avaliação como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da 

realidade, tendo em vista uma tomada de decisão, ou seja, ela implica em juízo 

valorativo que expressa qualidade do objeto, obrigando um posicionamento efetivo 

sobre o mesmo. A avaliação no contexto educativo, que se obriga ao sistema em 

seu conjunto que a qualquer de seu componente corresponde a uma finalidade que, 

na maioria das vezes, implica tomar uma série de decisões relativas aos objetivos 

avaliados. 

Baseado em Hoffmann (1993), que enfatiza que geralmente os professores se 

utilizam da avaliação para verificar o rendimento dos alunos, desclassificando-os 

como bons, ruins, aprovados e reprovados, na realidade com função simplesmente 

classificatória. Todos os instrumentos são realizados para aprovar ou reprovar o 

aluno, revelando um lado ruim da escola "a exclusão". Segundo ela, isso acontece 

pela falta de compreensão de alguns professores sobre o sentido da avaliação. 

Conforme Haydet (2006, p. 288), a avaliação é um processo contínuo e 

sistemático, e faz parte de um sistema mais amplo que o ensino - aprendizagem e, é 

por isso que a avaliação, entendida pela a autora, é funcional, orientadora e integral. 

  Além destes autores, analisamos outros que defendem a visão da avaliação 

como instrumento de aprendizagem no processo de ensino, vários tipos de 

avaliações e a responsabilidade destes para o avaliador, ou seja, o professor com 

seus alunos. 

A motivação que levou a realizar esta pesquisa é pela a observação de como 

os professores do ensino técnico avaliam seus alunos, as dificuldades encontradas, 

os obstáculos, suas competências, mediante a constatação de fatos reais e vividos 

em salas de aula. 
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Como docente, tenho a intenção de mobilizar os professores da área técnica 

para realizar discussões metodológicas no que tange à avaliação, superando as 

dificuldades do processo de ensino aprendizagem. 

Assim, a pesquisa busca revisitar os estudos do processo de avaliação 

mediante o posicionamento de diversos autores com os quais se buscou nortear e 

subsidiar essa temática.        

 Atualmente muito tem discutido sobre a avaliação educacional no contexto 

escolar. Procuram-se buscar uma verdadeira definição para o seu significado. 

Significado este que tem sido uns dos aspectos mais problemáticos na prática 

pedagógica. 

Sendo a avaliação uma prática social ampla, sua dimensão não tem sido 

muito clara porque ela vem sendo utilizada ao longo das décadas como atribuição 

de notas, visando à promoção ou reprovação do aluno. 

Na realidade muitos professores fazem uso da avaliação, cobrando conteúdos 

aprendidos de forma mecânica, sem muito significado para o aluno. Chega até 

mesmo a utilizar ameaças vangloriando-se de reprovar a classe toda e/ou realizar 

vinganças contra os alunos inquietos, desinteressados, desrespeitosos, levando este 

e seus familiares ao desespero. 

Colocando em evidência a justificativa deste projeto de pesquisa sobre a 

avaliação não teria como iniciar seu desenvolvimento sem pesquisar seu histórico, 

conceitos, e aplicação nesta época contemporânea. Até mesmo porque, a sociedade 

evoluiu, a juventude tornou-se mais liberal, o ensino sofreu novas modificações e a 

educação ampliou a sua responsabilidade no contexto social e familiar dos alunos 

matriculados na escola. Nesta época contemporânea a escola não é apenas um 

local de transmissão e assimilação de conteúdos, mas também um local de 

paternalização e maternalização da juventude e, com isso amplia-se a 

responsabilidade dos professores, dos gestores em fim da comunidade escolar que 

atua neste ambiente educacional. Assim sendo, o professor sente a necessidade de 

avaliar não apenas os conteúdos aprendidos pelos alunos, mas também sua vida 

social, econômica e até mesmo familiar e, para isso ele precisa ser um bom 

observador. 

Segundo Viana (2003), citado por Maria de Lurdes Sá Earp: quando o estudo 

envolve certos elementos que podem resultar de diferentes posicionamentos e 

englobam aspectos subjetivos como valores, opiniões ou crenças, uma observação 
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apresenta mais validade aparente do que uma coleta de informações por intermédio 

de questionário ou de entrevista. Ainda afirma que a observação é considerada a 

mais disponível das técnicas de coletas de dados, mas provavelmente é a que 

demanda mais tempo para a sua execução, além de exigir maior envolvimento 

pessoal do observador.  

 

 

1 HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL 

Segundo o [doc] Histórico da Avaliação Educacional no Brasil, desde os 

tempos mais remotos, em algumas tribos, os jovens só passavam a serem 

considerados adultos após terem sidos aprovados em aos seus usos e costumes. 

Há milênios, chineses e gregos já criavam critérios para selecionar indivíduos 

para assumir determinados trabalhos (DIAS, 2002). Na china, em 360 a.C, devido a 

este sistema, todos os cidadãos tenham possibilidade de alcançar cargos de 

prestígio e de poder. Na Grécia, Sócrates, sugeria a auto-avaliarão - o conhecer-te a 

ti mesmo como requisito para chegar a verdade. Outra forma de avaliação era 

realizada através de exercícios utilizados orais utilizados pelas universidades 

medievais e mais tarde pelos jesuítas. 

Na idade média as universidades tinham como objetivo principal a formação 

de professores. Os alunos que completavam o bacharelado precisavam ser 

aprovados em um exame para poder ensinar e, os mestres só recebiam títulos de 

doutores se lessem publicamente o livro de Pedro Lobardo ou posteriormente 

defendessem teses (SOEIRO; AVELINE, 1892 citado por ROSSATO, 2004). 

A avaliação começa a assumir uma forma mais estruturada apenas depois do 

século XVIII. O tema “avaliação educacional” foi proposto primeiramente por Ralph 

Tyler em 1934, na mesma época em que surgiu a educação por objetivo que tem 

como princípio, formular objetivos de verificar se estes eram cumpridos. 

Ao decorrer da chamada profissionalização da avaliação, que ocorreu em 

1965, até o início da década de 80, vários autores deram nome aos diferentes 

enfoques da avaliação, porém, todos eles valorizavam os métodos qualitativos e 

tinham a participação e a negociação. 

Um novo rumo na avaliação surgiu em 1980, no EUA e na Inglaterra, com o 

neoliberalismo e a crise econômica e a crise econômica, o estado tornou-se 

controlador e fiscalizador. Como conseqüência destas mudanças, a avaliação 
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passou a ser mecanismo fundamental dos governos nos seus esforços obsessivos 

de implantação de uma escrita cultural generalista e fiscalizadora (BERNSTEIN, 

1991 apud DIAS, 2002). 

Nesta mesma época, especialmente na Inglaterra, começou a atribuir aos 

professores, por serem educadores, a responsabilidade sobre as dificuldades 

políticas e administrativas e aos insucessos econômicos do país (DIAS, 2002). 

Nesse sentido, quanto a sua capacidade de responder as exigências do 

mercado, comercio e indústrias, as universidades começaram a ser cobradas como 

se fossem empresas ou organizações competitivas. 

Todos esses fatos históricos no campo da avaliação deram origem a sua 

conformação atual. Ainda hoje, existe certo conflito entre a utilização de métodos 

quantitativos que coloca na discussão a real finalidade da avaliação, configurando-

se dessa maneira uma questão filosófica. 

                             

 

2 SALAS DE AULA E AVALIAÇÃO 

Nos últimos anos, as escolas, constantemente buscam redefinir e resignificar 

o seu papel e a sua função social através de elaboração de projetos educativos com 

o intuito de nortear as práticas educativas e, consequentemente, a avaliação. 

Dentro de uma pedagogia que se preocupa com a transformação, e não mais 

com a conservação, precisa repensar o processo de sala de aula. A sala de aula 

existe em função de seus alunos, e cabe aos educadores, refletir se realmente os 

alunos são respeitados em relação ao curso, ao conhecimento, e se são 

consideradas suas identidades e de onde vieram, em que contesto vivem etc. Diante 

desta situação é importante tentar trazer para a sala de aula um novo sentido para a 

aprendizagem e para a avaliação. 

Em uma escola que tenha o novo sentido de aprendizagem e avaliação, é 

interessante que o aluno tenha acesso aos bens culturais, ao conhecimento 

produzido historicamente, e possa adquirir habilidades para transformar esses 

conteúdos no contexto social. Neste sentido, se aplicado constantemente, a prática 

pedagógica junto com a prática de avaliação, supera o autoritarismo e a punição, 

estabelecendo uma nova perspectiva para o processo de aprendizagem e de 

avaliação educacional, marcado pela autonomia do educando e pela participação do 

aluno na sociedade de forma democrática. 
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Para que o aluno construa seu conhecimento, sua autonomia é necessária 

que haja intervenções pedagógicas minimizando o autoritarismo do adulto e que os 

indivíduos que se relacionam consideram-se iguais, trabalhando na perspectiva de 

uma escola cidadã; o professor em sala de aula trabalhando como um mediador 

entre o sujeito e o objeto do conhecimento buscando uma forma que, a partir dos 

conteúdos, dos conhecimentos apropriados pelos alunos, eles possam a 

compreender a realidade, atuar na sociedade em que vivem e transformá-la. 

Segundo Shudo, por conta de uma série de reformas e mudanças nos últimos 

anos, o sistema de ensino têm produzido maior flexibilização e autonomia nas 

escolas, até mesmo em relação ao desempenho dos alunos. Cabe à escola definir o 

seu projeto educativo, considerando todos os aspectos, sem criar um descompasso 

entre o que se pensa e o que se tem feito, ou seja, o seu projeto deve ser coerente, 

claro, participativo e estar em sintonia com os grupos envolvidos com a escola, ou 

seja, com a comunidade, alunos e professores. Mas para isso precisa-se inventar 

uma nova escola, e para inventar uma nova escola precisa pensar sobre os 

professores e investir na sua nova formação de retornar e repensar o seu papel 

diante de uma escola cidadã, sabendo que nela não caberá um professor 

continuísta, tecnicista preocupado somente com provas e notas, mas sim, um 

professor mais humano, ético, estético, justo, solidário e que se preocupa com a 

aprendizagem, que saiba trabalhar em sala de aula, que saiba usar metodologia 

dialética, que tenha compromisso político social, que seja pesquisador, que tenha 

uma prática coerente com a teoria e que seja consciente do seu papel como 

cidadão. 

Segundo Luckesi (1995 citado por MIRTE), o ato de avaliar tem sido utilizado 

como forma de classificação e não como meio de diagnóstico, sendo que isto é 

péssimo para a prática pedagógica. 

A avaliação deveria ser momento “fôlig”, uma pausa para pensar a prática e 

retornar a ela, como meio de julgá-la. Sendo utilizada como função diagnóstica, seria 

um momento dialético do processo para avançar no desenvolvimento da ação, do 

crescimento para a autonomia e competência como função classificatória. Constitui-

se um instrumento estático e freador do processo de crescimento, subtraindo do 

processo de avaliação aquilo que lhe é constitutivo, isto é, a tomada de decisão 

quanto à ação, quando ela está avaliando uma ação. 
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Desta forma, a avaliação desempenha um papel significativo para o modelo 

social liberal-conservador, ou seja, o papel de disciplinador. Os dados “relevantes” 

que devem ser considerados para o julgamento do valor, tornam-se “irrelevantes”, 

sendo que o padrão de exigência fica ao livre arbítrio do professor. O professor ao 

planejar suas atividades não estabelece o mínimo necessário a ser aprendido 

efetivamente pelo aluno, utilizando-se da “média” de notas, o que não expressa 

competência do aluno, não permitindo sua reorientação. A média então é realizada a 

partir da quantidade e não da qualidade, não garantindo o mínimo de conhecimento.  

(LUCKESI, 1995). 

Esta prática torna a avaliação nas mãos do professor um instrumento 

disciplinador de condutas sociais, utilizando-a como controle de critérios para a 

aprovação dos alunos, buscando controlar a disciplina, retirando destes a 

espontaneidade, criatividade e criticidade, transformando-os reféns de um sistema 

autoritário e antipedagógico. Ainda diz que a aprendizagem neste contexto, deixa de 

ser algo prazeroso e solidário, passando a ser um processo solitário e desmotivador, 

contribuindo para a seletividade social, principalmente para atender as exigências do 

sistema econômico vigente. 

Segundo Hoffmann (1996, p. 66), o educador ao lidar com a avaliação escolar 

deve ter em mente a necessidade de colocar em sua prática diária, novas propostas 

que visem melhoria do ensino, pois a avaliação é parte de um processo e não de um 

fim em si e deve ser utilizada como instrumento para a melhoria da aprendizagem. 

 

 

3 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA PRÁTICA ESCOLAR 

Para maior compreensão do processo de avaliação escolar, procurou-se 

investigar sobre as tendências pedagógicas na prática escolar, recorreu-se ao livro 

Democratização da Escola Pública, capítulo I, de Libâneo (MAMSCHY, 2012).  

É desenvolvida uma abordagem das tendências pedagógicas utilizando como 

critério a posição que cada tendência adota em relação às finalidades sociais da 

escola. Neste sentido ela organiza o conjunto de pedagogia em dois grupos: 

Pedagogia Liberal e Pedagogia Progressista. 

Na pedagogia liberal, evidencia-se as pedagogias: tradicional, inovada 

progressista, renovada não diretiva e tecnicista. 
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A pedagogia Progressista abarca a pedagogia libertadora, a pedagogia 

libertária e a pedagogia crítico social dos conteúdos. 

 Enfatiza que a pedagogia liberal advém da doutrina liberal, que nada mais, é 

uma justificação do sistema capitalista que se organiza para defender a 

predominância da liberdade e dos interesses individuais da sociedade de classe. 

Esta mesma pedagogia liberal sustenta a idéia de que a escola tem por função 

preparar os indivíduos para o desempenho de grupos sociais, de acordo com as 

aptidões individuais, e por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos 

valores e os mesmos seguimentos na sociedade de classe através do 

desenvolvimento da cultura individual. Esta pedagogia liberal nada mais é, do que 

um segmento da pedagogia tradicional, apenas com uma evolução para a 

pedagogia renovada fruto da hegemonia da burguesia. 

Na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o 

ensino humanístico de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir, pelo 

próprio esforço sua plena realização como pessoa. Os conteúdos, os procedimentos 

didáticos, a relação professor-aluno não tem nenhuma relação com o cotidiano do 

aluno e muito menos com as realidades sociais. É a predominância da palavra do 

professor, das regras impostas do cultivo exclusivamente intelectual. 

São apontados dois modelos de pedagogia liberal. 

1 Tendência Liberal Reservada: neste modelo acentua igualmente, o sentido da 

cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. A escola renovada propõe 

um ensino que valorize a auto-educação (o aluno como sujeito do conhecimento), a 

experiência direta sobre o meio pela a atividade um ensino centrado no aluno e no 

grupo. 

2 A tendência liberal tecnicista: subordina a educação a sociedade, tendo como 

função a preparação de recursos humanos, ou seja, mão de obra para as indústrias. 

A sociedade industrial e tecnológica estabelece (cientificamente) as metas sociais e 

políticas a educação. Treinam, (também cientificamente) nos alunos os 

comportamentos de ajustamento a essas metas. No tecnicismo acredita-se que a 

realidade contém em si suas próprias Leis, bastando aos homens descobri-las e 

aplicá-las. Dessa forma, o acessível não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas 

de descobertas a aplicação. 

A pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade 

capitalista. Dai sendo ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras 
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práticas sociais. A pedagogia progressista tem-se manifestado em três tendências: a 

libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. 

Na visão libertária e libertadora tem-se em comum o antiautoritarismo, a 

valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a idéia de 

autogestão pedagógica, e em função disso, dão mais valor ao processo de 

aprendizagem grupal do que aos conteúdos de ensino. Como decorrência, a política 

educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual 

preferem as medidas de educação popular não formal. A tendência da pedagogia 

critico-social dos conteúdos propõe  superar a pedagogia tradicional renovada. 

Valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta, 

entende a escola como mediação entre o indivíduo e o social, exercendo aí a 

articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de um 

aluno concreto (inserido num contexto de relação social) dessa articulação resulta o 

saber criticamente reelaborado. 

 Narrando sobre a tendência pedagógica na prática escolar, não podemos 

excluir desta fala, a Avaliação como Prática da Aprendizagem. 

Na colocação de José Pacheco e Maria de Fátima Pacheco, no livro: A 

Avaliação da Aprendizagem (2012, p.19-20) “a avaliação acontece o tempo todo, ela 

está sistematizada e integrada pelo plano de estudo”. É por este motivo que a 

avaliação e a auto avaliação deve ocorrer a cada passo e ter como objetivo os 

pontos de partida da aprendizagem. Os aprendizados devem buscar objetivo o 

tempo todo, até mesmo porque, “tudo ganha sentido em função de objetivos a 

atingir”. 

Luckesi discute a pretensão de contribuir nas escolas e criar uma cultura 

sobre o fenômeno e a prática de avaliação da aprendizagem em nossas escolas, 

onde hoje ainda se pratica exames com característica de avaliação. Segundo ele, 

“os educandos vêm aos educadores para aprender e não para ser examinados”, até 

mesmo porque, “os exames não ajudam a aprender”, apenas são classificatórios e 

excludentes, ao passo que a aprendizagem necessita de inclusão pelo acolhimento 

pela orientação e pela reorientação, o que só pode ser subsidiado pelo ato de avaliar 

que é diagnóstico. 

O que Luckesi quer esclarecer é realmente que a avaliação também é um 

instrumento de aprendizagem, não apenas um processo mensurável para quantificar 

a capacidade do educando, mas sim, um meio de quantificar suas ações. É por este 
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motivo que a avaliação deverá andar alinhada com a aprendizagem, porque o 

próprio ato de avaliar é um ato de aprender. 

Ao falar de avaliação, é quase impossível deixar de falar em aprendizagem. 

Como diz Zabolza sobre a avaliação no campo da ação: 

 
Quando falamos de avaliação não estamos a falar de um fato pontual ou de 
um ato singular, mas de um conjunto de fases que se condicionam 
mutuamente. Esses conjuntos de fases ordenam-se seqüencialmente (são 
um processo) e atuam integralmente (são sistemas) (1995, p. 237).  

 

Por sua vez a avaliação não é (não deverá ser) algo separado do processo 

ensino-aprendizagem, não é um apêndice independente do referido processo (está 

nesse processo) e joga um papel específico em ralação ao conjunto de 

componentes que integram o ensino como um todo (está num sistema) (ZABOLSA, 

1995). É este o acento tônico que a literatura mais relevante tem referido, ou seja, a 

necessidade de se conceitualizar a avaliação como parte integrante do processo 

ensino-aprendizagem e não como algo que lhe é alheio, e que apenas serve para 

julgar os alunos. É, pois, necessário ver a avaliação como parte integrante do 

processo ensino-aprendizagem. Além disso, a avaliação não pode realizar-se 

apenas a análise das pessoas, e neste âmbito, essencialmente dos alunos. 

 
Quando se fala na avaliação escolar, imediatamente ocorre falar da 
avaliação do rendimento dos alunos como se esta fosse algo que recai 
exclusivamente sobre eles, ignorando-se os restantes intervenientes no 
processo de desenvolvimento de um currículo (PACHECO, 1995; p. 13). 

 

Como esclarece o texto: a avaliação deve analisar os diversos intervenientes 

no processo de ensino-aprendizagem, deve ter em conta as diferentes perspectivas 

de interpretações dos diversos atores, devendo, também, contribuir para a análise 

da própria avaliação (mista-avaliação). Está última vertente tem sido sobre tudo 

acentuada pela corrente crítica na educação de adultos, observando a necessidade 

do indivíduo (neste caso o professor) ser capaz de refazer o sentido dos esquemas 

assumidos, ou seja, ser capaz de acender as perspectivas alternativas (BROOK 

Field, 1986, 1995; GARRISON, 1992, MIZEROW, 1990,1991). Assim é fundamental 

que a avaliação assuma uma vertente crítica reflexiva da própria ação: trata-se de 

um processo de reflexão-ação-reflexão. Para tal é necessário que o professor tenha 

em contas perspectivas e diferentes interpretações dos outros atores do processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, os alunos. 
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4 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Segundo Debora Osório, compreender a concepção de avaliação escolar só é 

possível quando entende os sentidos e significados que vão nortear a concepção de 

ciclo de formação. 

Dando continuidade ela evidencia que a avaliação só será possível quando se 

compreendem os princípios de organização curricular e de ensino proposto, assim 

como de organização do trabalho pedagógico e administrativo da escola. Ver na 

escola atual um elevado índice de evasão e repetência e classifica estes índices 

como grave produto da instituição e o desserviço que a escola vem prestando a 

sociedade, excluindo milhões de crianças e jovens. Apóia-se, então, no princípio de 

assumir a escola como um espaço de direito do cidadão e onde atuam sujeitos 

socioculturais e históricos que se formam mutuamente através das relações sociais. 

Dessa maneira a escola é educativa por si mesma, pelas circunstancias de seu 

relacionamento com a sociedade, sendo educativo em sua dinâmica, em sua forma 

de ensinar/aprender e na organização de seu trabalho. 

Podemos perceber que se a escola é um local para ensinar e educar, não 

justifica seu alto índice de reprovação e desistência de alunos, ela precisa dar conta 

do aprendizado para que esses alunos. Ao contrário, não tem o porquê dela existir.  

A avaliação é um exercício mental que permite a análise, o conhecimento, o 

diagnóstico, a medida e/ou o julgamento de um objeto, e esse objeto deve ser a 

própria realidade daqueles que o fazem. Avaliar seria um processo de 

autoconhecimento e também, o conhecimento da realidade e da relação do sujeito 

com essa realidade, seria um processo de análise, julgamento e recriação das 

instituições que fazem parte dessa realidade e das pessoas que a mantém. 

Questionam-se, assim, o processo de avaliação do aprendizado dos alunos 

que estão usualmente centrados num desempenho cognitivo, sem referências a um 

projeto político pedagógico de escola e, ainda, o sentido de avaliação escolar que se 

tem direcionado, especialmente para o ato de aprovar ou reprovar os alunos. Ainda 

surgem os registros numéricos na aferição do rendimento dos alunos, registro esse 

que apenas mensura, mas não prova a capacidade intelectual do aluno para seu 

desenvolvimento promocional. Peca o sistema de avaliação que promove o aluno 

baseado em números, até mesmo porque nem sempre as provas aplicadas são bem 

elaboradas pelos professores que assumem o papel de juiz. Questionam-se as 
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provas, usualmente empregadas, como instrumentos únicos de avaliação, e critica o 

fato de serem mal elaboradas, sem critérios claros de aferição da aprendizagem dos 

conteúdos específicos ensinados. 

Considera que existe uma visão reduzida e equivocada do processo de 

avaliação, já que a nota, produto concreto dessa verificação, reflete apenas o 

resultado do desempenho cognitivo do aluno, e nunca o processo educativo que 

levou a tal resultado. 

Se a educação é concebida como um direito à escola e as diferenças são 

positivas e fundamentais para o crescimento do sujeito e do grupo do qual fazem 

parte, não caberá a escolas o papel de classificar, excluir ou sentenciar o aluno. A 

avaliação deveria priorizar a identificação dos problemas dos avanços e verificar a 

possibilidade do redimensionamento e de continuidade dos processos educativos. A 

avaliação se constituiria num processo investigador e formativo contínuo do quais 

professores, alunos e pais participariam ativamente. 

 

4.1 A RELAÇÃO OBJETIVOS E AVALIAÇÃO 

De acordo com os PCNEF (1998), os macros objetivos da educação no 

processo de ensino-aprendizagem, a atuação dos educadores e alunos devem ser 

de atingir os propósitos e metas pré-estabelecidas em cada etapa do ensino, tanto 

no ensino fundamental quanto no ensino médio que ao final de todo o processo de 

ensino-aprendizagem o aluno consiga os objetivos propostos e definidos para serem 

atingidos. 

 Neste sentido, avaliar consiste em determinar em que medida os objetivos 

previstos estão sendo alcançados, e sendo assim, a avaliação é funcional, pois se 

realiza em função dos objetivos estabelecidos. 

Aprender é considerado algo mais do que a simples memorização de 

informações. A formulação de objetivos de ensino consiste na definição de todos os 

comportamentos que podem modificar-se como resultado da aprendizagem. 

Para que uma avaliação possa ser considerada legítima deverá ser realizada 

em função dos objetivos previstos, pois do contrário, o professor poderá obter muitos 

dados isolados, mas de pouco valor para determinar o que cada um dos alunos 

realmente aprende. É a formulação dos objetivos que vai nortear o processo de 

ensino-aprendizagem que se define o que e como avaliar. O processo de avaliação 
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começa com a definição dos objetivos e com a delimitação dos critérios de avaliação 

para cada um deles. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO MEDIADORA  

Hoffmann afirma que os professores revelam necessidade de divulgação de 

trabalho nessa área, e que os do ensino médio (e superior) são os que mais  

aplicam a prática tradicional de avaliação. 

Esse fato passa a ser muito sério porque a avaliação, nesse grau, é um 

fenômeno com características seriamente produtivistas, ou seja, o modelo que se 

instala em cursos de formação é o que vem a ser seguido pelos professores que 

exercem o magistério nas escolas e nas universidades. Diz mais ainda, a natureza 

de formação didática de alguns professores, na maioria das vezes, caracterizam-se 

por poucas disciplinas na área de educação, ao final do curso, e discussão rápida no 

que se refere à avaliação. Até mesmo porque esse tema, pela sua consideração de 

“tecnicista e controlado” foi banido ou aparece apenas como um aspecto a ser 

criticado nas disciplinas. O que confirmam ainda hoje, muitos professores recém-

formados apesar das discussões atuais em torno da avaliação. 

Hoffmann apontou algumas perguntas relacionadas à complexidade da 

questão de avaliação no ensino médio:  Como superar o descrédito dos professore 

desses graus de ensino quanto a perspectivo de avaliação enquanto ação mediada; 

Quais são as sugestões emergenciais na discussão dessa prática, levando-se em 

conta a superficialidade da formação de professores nessa área; Em que medida 

prevalece uma visão de conhecimento behaviorista, fortalecedora da concepção 

classificatória de avaliação; O que é refletir sobre as origens desse descrédito e 

sobre o impacto que tal postura pode causar nas relações que se estabelecem entre 

professor e aluno em nome da avaliação. 

 

Uma vez estabelecidos os procedimentos de avaliação, os instrumentos e 
as medidas, a atribuição de conceitos e sua aplicação, ou seja, as 
classificações segundo determinadas padrões, passam (esses 
procedimentos) a serem vistos como atividades técnicas e neutras ao invés 
de forma interpretativas e expressivas das relações sociais que estão 
incorporadas dentro da própria idéia de avaliação (BARBOSA et al, 1991, 
p.2 apud HOFFMANN, 1994).  
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Hoffmann considera como reveladoras de tal postura de resistência dos 

professores algumas perguntas formuladas por eles mesmos, e apontam algumas 

hipóteses sobre concepção implicadas as perguntas formuladas. 

 

PERGUNTAS DOS PROFESSORES HIPOTESES DE CONCEPÇÕES 

Não estaremos nós professores, 

sendo responsabilizados pelo 

fracasso dos alunos desinteressados 

e desatentos? 

Os alunos não aprendem porque não 

estudam a matéria e não prestam 

atenção em aula. 

Como é possível alterar nossa prática 

considerando o número de alunos 

com que trabalhamos o reduzido 

tempo em que permanecemos com as 

turmas. 

A avaliação mediadora exige do 

professor maior tempo de 

permanência em sala de aula com 

alunos. 

Não é necessária, nesta proposta, 

uma enorme disponibilidade do 

professor para atendimento aos 

alunos? 

A avaliação mediadora exige 

atendimento direto e individualizado 

ao aluno 

Em que medidas formaremos um 

profissional competente sem uma 

prática avaliativa exigente e 

classificatória (competitiva)? 

A avaliação tradicional classificatória 

forma um indivíduo capaz de 

enfrentar a sociedade competitiva. 

A avaliação tradicional classificatória 

forma um indivíduo capaz de 

enfrentar a sociedade competitiva. 

A avaliação classificatória não é 

opção do professor, mas decorrência 

das exigências burocráticas. 

 

Não estaremos nós professores, sendo responsabilizados pelo fracasso dos 

alunos desinteressados e desatentos? Os alunos não aprendem porque não 

estudam a matéria e não prestam atenção em aula. 

Como é possível alterar nossa prática considerando o número de alunos com 

que trabalhamos e o reduzido tempo em que permanecemos com a turma? A 

avaliação mediadora exige do professor maior tempo de permanência em sala de 

aula com os alunos. 
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Não é necessária nessa proposta, uma enorme disponibilidade do professor 

para atendimento aos alunos? A avaliação mediadora exige atendimento direto e 

individualizado ao aluno. 

Em que medida formará um profissional competente sem uma prática 

avaliativa exigente e classificadora (competitiva)? A avaliação tradicional 

classificatória forma um indivíduo capaz de enfrentar uma sociedade competitiva. 

 Será possível alterar o paradigma da avaliação diante das exigências 

burocrática do sistema? Não se deveria começar por alterá-las? A avaliação 

classificatória não é opção do professor, mas decorrência das exigências 

burocráticas. 

Diante destes questionamentos, há alguns apontamentos: alunos 

desinteressados e desatentos. Mas para Hoffmann, este apontamento poderia 

introduzir a análise sobre a relação entre concepção de avaliação e a visão de 

conhecimento do professor. Em que medida a investigação da ação avaliativa 

exigiria investigar como o professor concebe na relação sujeito e objeto na produção 

de conhecimento? Se o professor concebe a aprendizagem como algo externo do 

sujeito, caberá então ao professor organizar os estímulos com os quais o aluno 

entrará em contato para aprender. Concepção behaviorista de aprendizagem. 

Alguém que ensina e alguém que aprende. Professor agente ativo e aluno agente 

passivo da ação da aprendizagem. 

Observa-se nessa visão, um compromisso do educador alienado de uma 

relação de aproximação com o pensar do aluno: professor “da” sua aula, o aluno 

“pega” as explicações e cumpre as tarefas.  

Na hipótese de Hoffmann a visão de conhecimento behaviorista veicula-se a 

uma prática avaliativa de observação e registros de dados. Assim como 

supervaloriza as informações que transmite ao aluno e exige que ele permaneça 

alerta a tais informações, também o professor toma o aluno como objeto do seu 

conhecimento, ou seja, permanece atento aos fatos objetivos. Os aluno passa a ser 

o objeto de estudo do professor e ele capta esse objeto a partir de sua percepção 

sensorial. O aluno é o que o professor observa sobre ele, fugindo as interpretações 

subjetivas, coletando dados precisos e o máximo possível fidedigno. 

O que significa, nessa visão, assumir a responsabilidade sobre os fracassos 

dos alunos? Reconhecer certa incompetência na organização do trabalho 

pedagógico, na transmissão de informações. Em segundo lugar, existe o fato de que 
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tais estímulos, geralmente, produzem resultados. Se a ação produz modificação de 

comportamento em alguns alunos, então o problema passa a ser dos alunos e não 

do professor, sua desatenção ou desinteresse. 

O que a autora afirma que a visão de conhecimento ainda é imperativa no 

ensino médio e, se manifesta de forma radical na prática avaliativa. É muito grave a 

resistência dos professores em perceber o autoritarismo inerente a tal concepção. 

É impossível dizer que o comportamento da produção do conhecimento de 

um aluno possa se dar a partir de dados absolutamente preciso e objetivos através 

de instrumentos altamente fidedignos. No entender da autora, é negar o verdadeiro 

sentido da educação, pois se essa é uma relação entre seres humanos, racionais e 

efetivos, então implica essencialmente na subjetividade dessa aproximação, nos 

entendimentos e desentendimentos advindos dessa relação. Uma relação que exige 

o diálogo do professor e do aluno sobre suas maneiras de compreender mundo. 

Em uma visão de conhecimento que ultrapasse o tradicional, a aprendizagem 

não se dá apenas através da relação “professor falante e aluno ouvinte”, mas é 

muito mais complexa e dependente da estória da vida dos educadores e educandos. 

Uma postura diferenciada em avaliação exigiria compreender que a aprendizagem 

pressupõe experiências vividas pelo sujeito o que torna os elementos da ação 

educativa, únicos e individuais em seus entendimentos e desentendimentos, apesar 

de sofrerem um mesmo processo educativo. 

 

 

5 O DIÁLOGO PROFESSOR ALUNO 

O termo diálogo pode significar simplesmente conversar. Não quer dizer, que 

haja entendimento entre as pessoas que conversam. Se compreendida dessa forma, 

a sugestão do diálogo pode provocar um sentimento de impossibilidade aos 

professores dos graus mais adiantados, pelo simples fatos de que nem sempre é 

possível ter tempo para conversar com todos os alunos, de todas as classes, e todos 

os problemas que surgem entre eles. 

Por outro lado, uma visão behaviorista. Entende-se que o diálogo como o 

“perguntar e ouvir respostas”. O professor transfere o conteúdo ao aluno e verifica 

posteriormente o quanto o aluno aprendeu. 

Entende-se, portanto, que a avaliação, enquanto relação dialógica vai 

conceber o conhecimento como apropriação do saber pelos alunos e pelo professor, 
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como ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber 

aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Dessa forma 

a avaliação passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno. 

Uma conexão entendida como uma reflexão aprofundada sobre as formas como se 

dá a compreensão do educando sobre o objeto do conhecimento. 

 

O confronto que se passa na sala de aula, não se passa entre alguém que 
sabe um conteúdo (o professor) e alguém que não sabe (o aluno), mas 
entre pessoas e o próprio conteúdo, na busca de sua apropriação (CHAUI, 
1980 in WACHOWICZ, 1991, P. 42; apud HOFFMANN, 1994) 

 

Para Hoffmann, o diálogo, entendido a partir dessa relação epistemológica, 

não se processa obrigatoriamente através de conversa, enquanto comunicação 

verbal com estudante. É mais amplo e complexo e, até mesmo, pode dispensar a 

conversa.  

 Hoffmann, afirma, ainda, se o jovem é considerado como um receptor 

passivo dos conteúdos que o docente sistematiza, suas falhas, seus argumentos 

incompletos e inconsistentes não são considerados senão como algo indesejável e 

um comprovante de sua reprovação. Contrariamente, se introduzirmos no ensino 

médio a problemática do erro numa perspectiva construtivista e dialógica, então 

esses dados sobre o aluno transformar-se-ão em elementos fundamentais a 

produção de conhecimento educador/educando.  

A opção de epistemológica está em corrigir ou debruçar-se investigativamente 

sobre a tarefa do aluno. Corrigir para coletar dados sobre aprovação ou reprovação 

reflete a visão positivista da avaliação. Refletir em conjunto com o aluno sobre o 

objeto do conhecimento, para encaminhar-se à superação, significa desenvolver 

uma relação dialógica, princípio fundamental da avaliação mediadora. 
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