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Introdução 

O presente artigo visa discutir os desafios da sustentabilidade dos projetos 

institucionais de escolas famílias agrícolas da Rede de Escolas Famílias Agrícolas 

Integradas do Semi-Árido (REFAISA), a partir de possíveis estratégias vinculadas ao 

projeto de afinidades político pedagógicas organizadas em rede, como a perspectiva da 

EFA enquanto patrimônio comunitário rural, o desenvolvimento do meio indicador de 

repercussão do seu trabalho e a articulação em rede como um movimento educativo de 

caráter transformador. 

Tais reflexões são amparadas em um projeto de pesquisa e extensão que 

originou-se de uma demanda da própria rede1 que, fundada em 1997, sentiu a 

necessidade de avaliar os seus dez anos de atuação na região. O trabalho de pesquisa 

coloca professores pesquisadores e estudantes de licenciatura das diversas áreas de 

conhecimento, no processo de investigação da atuação das EFAs e da conexão delas 

com os universos comunitários circundantes e com a rede de escolas famílias da qual 

fazem parte. Como pesquisa ação participante (DEMO,2004; GIANOTTEN e WIT, 

2000), a pesquisa também conta com a participação dos monitores como colaboradores 

na investigação e ainda com a atuação dos mesmos no processo de formação continuada 

interdisciplinar, junto à academia.  

Como processo de coleta de dados, o projeto trabalha com pesquisa bibliográfica 

no tema da Alternância (textos do movimento educativo, teses, dissertações e 

monografias); com análise documental; observação participante; entrevistas com 

professores/monitores, estudantes e pais; questionários e visitas às escolas2.  

Para discutir os desafios da sustentabilidade das EFAs vinculadas à rede, este 

artigo volta-se para a análise de três elementos importantes na perspectiva do trabalho 

com a Pedagogia da Alternância: o significado de patrimônio comunitário rural 

                                                           
1 As EFAs da REFAISA por ordem cronológica de construção/atuação, são: Alagoinhas (1982), 
Sobradinho (1989), Correntina (1994), Ribeira do Pombal (1995), Valente (1996), Pintadas (1996), 
Monte Santo (1998), Antônio Gonçalves (2002), Rio Real (2007). Em processo de implantação ainda 
encontramos as EFAs de Irará, Mundo Novo e Itiúba. Agrega ao grupo ainda a EFA de Ladeirinhas 
construída em 1993, no interior de Sergipe 
2 Para a análise documental procuramos os projetos políticos pedagógicos da REFAISA e das escolas 
(quando existentes), os históricos das EFAs, as atas, relatórios e demais dados institucionais; A  
observação participante fazemos em eventos da Rede (Assembléia Geral; Curso de Formação Continuada 
em Alternância e acompanhamento das reuniões bimensais da equipe pedagógica da rede).  



atribuído à EFA; a proposta político pedagógico direcionada ao “desenvolvimento do 

meio”; o  perfil de movimento educativo via as redes sócio-educacionais da Pedagogia 

da Alternância, que buscam a consolidação da proposta no universo educacional do 

campo. 

 
Entendendo as trajetórias e configurações da Escola Família Agrícola 

 

A Pedagogia da Alternância, busca a formação escolar em função da ação social 

para o trabalho, para a participação solidária e humanista, corporificando a relação 

comunidade escola em tempos e espaços pedagógicos alternados de total significado 

para o processo formativo no rural.  

A Alternância enquanto trajetória na relação formação e trabalho, pode ser 

reconhecida na Idade Média com o “compagnonnage” na França quando, “o aprendiz-

companheiro se forma através da prática num canteiro ou numa oficina, em alternância 

com uma formação “teórica” dada por companheiros docentes em casa de acolhimento e 

de vida” (GIMONET, 2008, p.112). 

Para o contexto do movimento camponês, a PA, tem suas raízes na histórica 

trajetória do universo da escola rural francesa e ajuda a consolidar, no século vinte, uma 

perspectiva de educação e trabalho em consonância com os desafios da vida rural via a 

proposta institucional da Maison Familiales Rurales (MFR)3.  

Para Ribeiro (2009), 

Contrapondo-se à educação rural que não considera os agricultores e 
agricultoras como produtores sociais de vida e conhecimento, o movimento 
camponês recria na pedagogia em que se alterna trabalho agrícola e educação 
escolar, a formação humana integral referida ao movimento operário 
(RIBEIRO, 2009, p. 436)  

Nosella (1977, p. 22) destaca os elementos importantes na configuração da 

proposta da PA na França: um currículo próprio capaz de suprir a demanda comunitária 

na relação com o trabalho rural agrícola; um sistema de internato que foi sendo 

instituído com os jovens que terminavam pernoitando na escola e voltando para suas 

casas ao fim de um determinado (curto) período fazendo desta forma o diálogo com 

suas famílias; uma estreita relação com os sindicatos e organizações sociais e religiosas 

                                                           
3 Sobre a gênese da Pedagogia da Alternância e das MFR ver NOSELLA, 1977; GIMONET, 1998; 2007; 
SILVA, 2000, DE BURGHGRAVE, 2003; QUEIROZ, 2004. 
  



locais na busca pela inserção dos jovens nos projetos comunitários locais e no 

envolvimento dos mesmos para com o projeto escolar. 

No rural brasileiro, nos deparamos ao longo das décadas, com diferentes versões 

que se desmembraram em nomenclaturas regionais e locais para o trabalho com a PA, 

são elas as Escolas Famílias Agrícolas, Casas Familiares Rurais e Escolas 

Comunitárias Rurais (BRASIL, 2006).4 

Ao tempo que consolida a “alma” pedagógica da EFA, a Pedagogia da 

Alternância, faz parte dos “quatro pilares” que orientam o seu trabalho educacional, 

junto com a associação mantenedora pelos agricultores (pilares da ordem dos meios); a 

formação integral dos jovens e o desenvolvimento local do meio (pilares da ordem das 

finalidades). (CALVÓ, 1999; GIMONET, 2007). 

Ao centrarmos o debate em torno das escolas famílias particularmente, 

objetivamos tecer algumas considerações no que concerne a sustentabilidade local das 

instituições e suas vias de sobrevivência em redes de conexão em Alternância quando 

estas se inserem no universo do semi-árido brasileiro. 

O cenário das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) após 40 anos de inserção no 

país, ainda pode nos deixar intrigados quanto ao potencial de ação que sua plataforma 

pedagógica busca alcançar enquanto representações inequívocas de uma organização de 

sutil configuração no rural brasileiro: com o seu perfil de atuação para além do território 

escolar, com seu caráter de enfrentamento político, com seu conjunto institucional 

agrupado em redes, em o contexto - auto declarado – de “movimento educativo” 

(GIMONET, 1998). 

A EFA visa o fortalecimento da relação escola/comunidade dentro de uma 

perspectiva integrativa de educação, onde as freqüentes dicotomias teoria e prática, 

conhecimento elaborado e conhecimento popular, mundo da vida e mundo da escola, 

estudo e trabalho se dissolvem em uma única proposta que pressupõe garantir uma 

melhor formação do jovem rural em sua comunidade. (CAVALCANTE, 2006) 

O início da construção das MRF na França, denuncia a postura de agricultores 

franceses da época, ao refletirem e questionarem a função social da escola rural e sua 

visível inadequação ao contexto no qual estava inserida. Além da participação da igreja, 

a participação dos agricultores faz da experiência das Maisons, um trabalho pautado 

                                                           
4 Para a trajetória da Pedagogia da Alternância e das Escolas Famílias Agrícolas no Brasil, ver 
NOSELLA, 1977; SILVA, 2000, DE BURGHGRAVE, 2003; ZAMBERLAN, 2003; QUEIROZ, 2004; 
CAVALCANTE, 2007 
 



também na vivência no sindicato rural (ZAMBERLAN, 2003), palco de boa parte das 

reflexões dos pais camponeses.  

Ganhando consolidação na França, o trabalho com a PA, adentra o território 

europeu. No período pós guerra, encontraremos na Itália, a Scuola della Famiglia 

Rurale, versão da MFR francesa, que adota como principal característica uma estreita 

relação com os poderes públicos locais e com forte e determinante influência da Igreja 

Católica italiana. Tal versão, diferencia-se “sutilmente” da MFR francesa, que de forma 

categórica, distancia-se da igreja e torna-se paulatinamente apropriada pelas 

organizações sindicais de agricultores locais. (CAVALCANTE, 2007)  

Para alguns estudiosos, a desmobilização progressiva do movimento das SFR 

nas décadas de 60 e 70, frente ao intenso processo de êxodo rural nos anos 70, pode 

estar vinculada ao insuficiente envolvimento das bases populares nos contextos 

escolares, assim como a frágil formação dos educadores nos princípios da Alternância 

(NOSELLA, 1977; ZAMBERLAN, 2003). 

Ainda assim, é a versão italiana, da região de Veneto, que chega ao Brasil, via a 

Igreja católica no Espírito Santo, sob a liderança do padre italiano Humberto 

Pietrogrande, inserindo-se no campo brasileiro, como um “projeto pastoral” no final da 

década de 60 (ZAMBERLAN, 2003). Tal versão de Scuola della Famiglia Rurale, 

torna-se a escola família agrícola com forte apelo da igreja e mobilização das 

comunidades locais dos rurais nos estados do Espírito Santo e Bahia, sob discursos de 

organização do rural e evangelização do seu povo, que garante já na década de 60/70, a 

expansão das escolas nesses estados. 

Esta breve contextualização visa situar o leitor do perfil das instituições de 

Alternância e de como esta sua trajetória pode influenciar até hoje nos rumos que as 

EFAs tomam enquanto movimento educativo, de impacto no rural do Brasil.  

A escola é comunitária: quem toma conta dela? 

Se a escola faz sentido no universo identitário dos seus sujeitos do campo, a 

preocupação com a gestão da escola pelos agricultores deve ser vista como um processo 

ininterrupto de apropriação da EFA, como um patrimônio comunitário rural.  

No que concerne a REFAISA, a trajetória das representações comunitárias na 

gestão das suas escolas, tem sido uma prerrogativa para a implantação das instituições. 

Ocorre que em muitas situações, as EFAs nasceram de uma organização social local que 

movimenta-se em torno das comunidades mas que talvez não sejam por elas 



capitaneadas a priori. As comunidades são de certa forma apresentadas ao projeto via 

entidades sociais, religiosas, de organização política local, que buscam a consolidação 

da proposta sob o respaldo comunitário. Este processo tem sido descrito como o período 

do “trabalho de base” e em algumas das escolas da rede, correspondem a cerca de dois 

anos ou mais, para as escolas que datam da década de noventa do século passado. 

(REFAISA, PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO - 2005). 

Chama-nos atenção que o processo de trabalho de base é deflagrado por 

parceiros da sociedade civil organizada, mas deve ser de certa forma, amadurecido e 

apropriado pelas associações comunitárias e pelos movimentos sociais locais (quando 

presentes). Tais contribuições de parceiros, visam a conexão com o desenvolvimento do 

projeto escolar e atuam de forma a amparar o cotidiano da instituição em momentos de 

consolidação de sua proposta no contexto do campo. 

O papel das comunidades no processo de implantação, construção e 

consolidação das EFAs é fundamental para a legitimação do sentido de “patrimônio 

comunitário local”. Ou seja, agricultores incorporam ao seu cotidiano o desafio de 

responder e corresponder a um projeto de escola que lhes é muito caro. Do momento em 

que se predispõem a construir a sede da escola aos momentos em que se dispõem a 

participar de seus cotidianos e demandas (Assembléias de Pais, reuniões de avaliação 

institucional, reivindicações em fóruns locais/estaduais, encontros nas comunidades, 

etc).   

A proposta de gestão por parte dos agricultores sinaliza para o momento chave 

de interconexão do projeto escolar com o projeto comunitário. Sendo um pilar “meio” 

no trabalho com as escolas famílias, a associação mantenedora traz indicadores deste 

diálogo família/comunidade e escola e é para muitos, objeto de estudo em torno do tema 

da Alternância.  

Assim, a associação mantenedora da EFA, com sua diretoria basicamente 

formada pelos pais agricultores, precisa ser uma forte aliada ao projeto de  

sustentabilidade institucional, na luta pela manutenção do projeto coletivo que perpassa 

as relações internas da instituição, articula-as com as demandas comunitárias, com 

poder público local, com organizações sociais parceiras.  

A expectativa em torno do envolvimento dos pais agricultores e sua associação 

mantenedora junto à escola, justifica a sua inserção no contexto do campo, muito 

embora, podemos perceber o quanto as escolas são construídas ou iniciadas sob a 

perspectiva de entidades sociais que ali se encontram e tem alguma inserção na 



organização da sociedade local. Acredita-se que o perfil de organização para o processo 

de implantação e construção da escola, deflagre o potencial de parceria que pode se 

desenvolver à medida em que a instituição se concretiza. Quando este processo não é 

claramente efetuado junto às comunidades, na perspectiva do patrimônio comunitário, 

fica difícil para a EFA, agregar o seu caráter “família” ao perfil da escola5.  

De acordo com a pesquisa, verificamos que as EFAs, podem seguir parâmetros 

ainda diferenciados de participação no seu processo de implantação. O início das 

conversas com/pelas/junto às comunidades pode decorrer de circunstâncias locais, que 

não necessariamente permitem aos sujeitos envolvidos seguir um mesmo padrão de 

adesão comunitária.  

Em uma das EFAs integrantes da rede, fica claro o envolvimento das 

comunidades e lideranças comunitárias desde o início do projeto. O “trabalho de base” 

intenso, previamente feito deflagrou nos contextos comunitários locais um engajamento 

na fase de pensar a escola, planejá-la e construí-la:  

(...): E a construção da escola é quando foi feito tudo isto aqui por 
mutirão, então as comunidades tem parte nisto aqui...então a gente 
percebe muito forte nas pessoas que estão aqui desde o início e nas 
que chegaram depois também, esta coisa forte do “pertenço”, né? A 
escola pertence às comunidades, não tem dono, e assim isto é passado 
pra os alunos, e tem muitas comunidades e muitos alunos o que não se 
sentem donos, mas que há uma abertura pra isto... 
Quem opina é a comunidade, são os agricultores que opinam o que 
deve ser aprendido o que não deve... 
(Aluno do EM, 2006 apud CAVALCANTE, 2007; p; 173) 

 Em outro contexto, a narrativa de implantação da EFA demonstra uma lógica 

diferenciada de formatação junto às comunidades: o apoio veio de um grupo de técnicos 

e prefeituras locais, junto com uma empresa da região, que colaborou com o projeto. As 

comunidades se juntam ao projeto “pronto” e ingressam no contexto: 

Pesquisa: (...) em torno de quantas comunidades participaram deste 
processo de construção da EFA? 
Presidente da associação: não! 
Pai : a empresa X doou os blocos.(continua): Não! da construção da 
escola não, nenhuma comunidade, até porque nós não tínhamos noção 
de quais comunidades vinham alunos. 
Diretora: Formou-se uma equipe, no caso com os representantes na 
verdade.  
Pesquisa: Mas não tinham pais? Lideranças comunitárias? 
Presidente da associação Não, na construção não. Nós conseguimos 
outras doações fora das prefeituras, tipo a empresa X, todos os blocos 
aqui foram doados pela empresa X.  

                                                           
5 Dados do Relatório de pesquisa de campo, 2009. 



(RELATORIO DE CAMPO; 2009) 

Em um terceiro contexto, o histórico da EFA traz no seu registro o processo de 

implantação junto aos grupos comunitários rurais. Para esta escola, embora o primeiro 

passo tenha sido dado por parceiros de entidades religiosas locais, a participação 

comunitária foi decisiva para os momentos de divulgação, decisão e elaboração da 

proposta pedagógica e construção da instituição. 

No final do ano de 1994, tínhamos visitado 45 comunidades de 9 
municípios. Essas visitas tinham a finalidade de conhecer mais de perto 
a realidade de cada família, dar a oportunidade as comunidades e aos 
futuros pais participarem do processo educativo dos filhos no que dizia 
respeito a elaboração do Projeto político pedagógico, a determinação de 
regras de convivência, a discussão do estatuto social da Associação e 
sua fundação, planejamento dos trabalhos  de mutirões para construção 
da estrutura física  necessária ao funcionamento da escola.  Em outubro 
de 1994 fundamos a Associação X. (HISTÓRICO DA ESCOLA, 
RELATORIO DE CAMPO, 2010)6 

 
 Percebemos que o momento de construção e apropriação da proposta da escola 

família pelas comunidades demarca um perfil de participação popular que colabora com 

o desencadear da “gestão participativa”. Antes ou depois da escola “pronta” a 

participação e envolvimento das comunidades no cotidiano da escola é um fator de 

extrema relevância para o desenvolvimento da proposta da Alternância. Ocorre que, a 

complexa noção da importância desta participação pode ser digerida de forma 

diferenciada nos cotidianos de cada EFA. Nos preceitos da Alternância, esta é uma 

condição que não se relativiza, haja vista a sua história de busca familiar/comunitária 

por uma educação que faça sentido para seus sujeitos. 

Segundo Zamberlan (2003),  

A partir dos dados existentes, recolhidos pela UNEFAB e pela 
experiência pessoal (mais de três décadas no movimento), constatamos 
que a evolução dos diversos centros educativos, é bastante diferenciada 
embora a maioria enfrente estruturalmente desafios parecidos: a) o 
começo da experiência formativa em alternância veio através de agentes 
externos ao meio rural regional (de outro pais), b) a maioria dos 
CEFFAs começou suas atividades educativas antes de constituir a 
Associação; c) a construção da instituição associativa foi, em parte fruto 
do trabalho formativo do Centro Educativo, mais que uma necessidade 
dos agricultores anterior à fundação da escola; d) a maioria dos Centros 
Educativos em Alternância não pertence juridicamente à Associação; e) 
A assunção de responsabilidades dos agricultores e outros segmentos 
sociais do meio rural, no nível político administrativo, foi uma 

                                                           
6 Este texto é proveniente dos arquivos da EFA em questão, fornecidos pela equipe da escola e que passou  
a constar como dado no relatório acadêmico da pesquisa. Optamos por salvaguardar os nomes das EFAs 
neste artigo, embora no relatório institucional eles sejam citados. 



conquista progressiva (tomada de consciência), mais do que algo 
“dado” pelas instituições juridicamente mantenedoras dos CEFFAs 
(p.48) 

 

 Para o autor, é comum verificar que no Brasil, a associação mantenedora advém 

de um trabalho a posteriori com as comunidades vinculadas à escola família. Daí que 

podemos inferir que o envolvimento dos pais para com o projeto da escola, ocorre como 

um ponto para a consolidação da EFA, a partir do trabalho de mobilização e adesão 

comunitária. Com otimismo e sucesso, o nível de confiança das comunidades pode 

desencadear na adesão satisfatória à proposta pedagógica em si. Pressupõe-se que 

muitas vezes, o processo de construção da associação, advém como resultado do próprio 

trabalho da escola nas comunidades. Ou seja, existe por parte do território das 

organizações sociais parceiras, um investimento que visa o encaminhamento da 

organização escolar rumo à uma adequação com o contexto local que a comporta. Nesta 

perspectiva, a sustentabilidade da EFA como patrimônio comunitário essencialmente 

consolidado, é mais uma etapa formativa neste processo, que pode (ou não!), ser 

efetivamente consolidada. 

De acordo com os preceitos da PA, os “atores da alternância” (pais, alunos, ex 

alunos, comunidades, monitores, parceiros) possuem um papel fundamental no cenário 

da EFA, são gestores e co-gestores da proposta em si. A gestão comunitária surge em 

função de um propósito de ressignificação da instituição escolar, esta que em tese, tem 

historicamente ignorado os sujeitos do campo enquanto sujeitos capazes de pensar e 

agir sobre suas próprias condições de vida. 

Portanto, não vamos nos furtar de avaliar quão intrigantes tornam-se as questões 

em torno da sustentabilidade institucional, enquanto patrimônio escolar: Quão 

pedagógico e consoante com o discurso de autonomia e da própria PA, é o fato das 

entidades assumirem a gestão das associações das EFAs? 

 A clara necessidade do envolvimento comunitário como sujeitos ativos e 

necessários na dinâmica do cotidiano escolar, no contato de EFA com EFA e no âmago 

da rede de EFAs, torna-se um desafio rumo à sustentabilidade do projeto. O papel dos 

agricultores nesses contextos, a função social das associações mantenedoras e o 

princípio básico da participação comunitária não pode ser perdido, assim como sua base 

fundadora, sua essência de concepção educacional para/pelo e junto aos agricultores 

familiares. 



A luta para além do “desenvolvimento do meio”: razão de ser de uma rede. 

Vimos que o propósito da associação mantenedora da escola família é de 

colaborar com o gerenciamento da EFA via participação sistemática no cotidiano 

escolar. Mas adicionemos a isto, um quesito de ordem de importância na concepção da 

proposta dos centros de formação para a Alternância: a responsabilidade do trabalho da 

escola família frente aos desafios comunitários que se apresentam.  

A concepção de desenvolvimento do meio, pode ser vista sob prismas 

diferenciados no trabalho e repercussão da Pedagogia da Alternância no rural do Brasil. 

Este é um debate que suscita análises variadas entre o potencial de luta das EFAs 

engajadas em  políticas ampliadas no campo brasileiro, ou EFAs que se apresentam 

como ilhas de empreendedorismo, suficientemente bem vistas em pequenos contextos 

regionais e locais, mas não necessariamente embebidas de uma pauta de luta ampliada 

em torno das questões do campo para além da produção e renda no rural.  

Para os autores do movimento dos CEFFAs, o “meio” em si, parte da motivação 

dos indivíduos e amplia-se para além da minha comunidade, como também a 

comunidade do outro. Forgeard (1999), qualifica: 

Se o motor do desenvolvimento de um meio está, pelo menos de início, 
ligado aos interesses particulares, onde cada sujeito procura uma 
solução para seus problemas e satisfação de seus desejos, ele é, de fato, 
o produto de sinergia de ações particulares, criadora de riquezas e de 
ações comuns que vão organizar este meio a nível de um território, de 
uma bacia de vida; é neste sentido que o CEFFA, através da formação 
dos jovens, tem uma ambição para determinada região.  
(FORGEARD,1999, p.64) 

Mas esta articulação “ampliada” não parece ser um projeto de fácil execução. 

Muitas vezes o alcance das escolas e suas associações não chegam a ultrapassar 

universos outros para além da propriedade de cada um, ou com sucesso para além do 

seu local. Quando muito, a articulação do trabalho com a Alternância, pode contribuir 

com uma afinidade de lutas no cenário dos movimentos sociais do campo, mas talvez 

não as coloque como prerrogativa para o trabalho a ser desenvolvido pelas EFAs.  

Por qual escopo teórico passa então o trabalho educacional da EFA? Dentro de 

qual perspectiva a dinâmica escolar e sua relação com o “meio” se ancora como 

fundamento educacional? 

Para Gimonet (2008), transita na história da Pedagogia da Alternância, teóricos 

como Freire no Brasil, Dewey, nos EUA; Decroly, Cousineet, Freinet, na Europa 

(p.154). Mas, ainda segundo o autor, é na Pedagogia da Complexidade de Morin, uma 



pedagogia centrada na realidade, que vê o mundo como “um tecido de acontecimentos, 

de ações, de interações, retroações, determinações acasos, incertezas e contradições...” 

(p.111) que o território conceitual da PA encontra maior identificação. Nesta 

perspectiva, a Pedagogia de Morin, segundo Gimonet, de caráter complexo, tornando 

as pessoas implicadas e responsáveis, contribui para que a PA, busque alcançar uma 

prática pedagógica de versão ampliada, abrindo “novos caminhos” na relação mundo da 

vida e mundo da escola.  

Se na pedagogia tradicional o centro de interesse está voltado para o 
programa oficial que o professor transmite ao aluno, na pedagogia ativa 
o centro é o aluno, sendo que a escola deve facilitar a aquisição dos 
conhecimentos exigidos pelo programa. A Pedagogia da Alternância 
inclui os dois aspectos citados anteriormente; o âmbito e os elementos 
da formação não se limitam nas escolas, mas devem levar em 
consideração todo o seu entorno. (CALVÓ, 1999, p.22) 
 

Ribeiro (2009), ao analisar os princípios políticos pedagógicos da alternância no 

seu diálogo com o movimento camponês e a busca conceitual e política por referencias 

como emancipação e liberdade, faz o seguinte contraponto: 

Na Escola Nova de Dewey, no construtivismo de Piaget e na complexidade de 
Morin, a concepção de liberdade – que irá subsidiar a proposta pedagógica das 
CFRs e das EFAs – está relacionada ao exercício de uma cidadania ativa. 
Também pode ser compreendida como autonomia com o significado de 
emancipação, que aparece muitas vezes associada ao autogoverno e à 
capacidade do individuo de autossustentar-se. Portanto liberdade e 
emancipação, nessas teorias, referem-se a princípios que orientam o 
comportamento dos indivíduos na sociedade liberal, sendo a educação o 
instrumento essencial da liberdade e de conquista de autonomia. (RIBEIRO, 
2009, p. 430) 

 

  Para a autora, o discurso da “autonomia” neste contexto, satisfaz-se com a 

perspectiva de uma auto-gestão viável para o gerenciamento das “realidades” escolares, 

não necessariamente abraçando causas sociais de necessária repercussão. E 

complementa: “enquanto possibilidade de superação das relações entre as classes 

sociais, a emancipação humana não é projetada nessas experiências de trabalho e 

educação efetuadas pelas CFRs e EFAs” (RIBEIRO , 2009, p. 430). 

Tal debate é um importante aspecto a ser avaliado pelo movimento: quão 

decididamente estas organizações se colocam no universo de ação pedagógica e 

combativa para as questões que concernem a vida do camponês, suas condições de 

trabalho, acesso à terra, crédito, direitos sociais? Em que perspectiva pode, o discurso 

do “desenvolvimento do meio”, consubstanciar-se em uma proposta de enfrentamento 

para os povos do campo organizados em pautas de reivindicações e lutas sociais?  



Ou seja, sendo no território da complexidade ou no discurso de emancipação e 

transformação social, o desafio contínuo no trabalho com a PA reside no fortalecimento 

do seu princípio participativo, voltado para as famílias dos agricultores e seu potencial 

de engajamento político em uma luta mais ampliada e conseqüente. 

O pilar (da finalidade) “desenvolvimento do meio” precisaria então ser 

qualificado quando no cenário do rural brasileiro. No Brasil, a PA passa a ter como 

justificativa para a construção e legitimação da proposta educacional para/ no/do campo, 

não apenas a inadequação pedagógica e o êxodo rural dos seus jovens (como no caso 

das Maisons francesas), mas antes, a própria concepção de desenvolvimento, condições 

de trabalho, serviços, apoio e valorização do campo enquanto ambiente e opção de vida. 

Nesta perspectiva, o “desenvolvimento do meio” pode ser um patamar comunitário de 

difícil alcance, mesmo com o apoio da escola.  

A articulação entre a local, o regional e a função social da escola família, pode 

ser analisada sob o prisma do seu potencial de envolvimento das comunidades, famílias 

e movimentos sociais no processo de construção das escolas. Muitas vezes a EFA não 

chega a ser construída com o perfil de trabalho de base que lhe é imputado, e decorre do 

processo de implantação da escola, o padrão de acolhimento e envolvimento que as 

comunidades vão dedicar ao trabalho com a instituição. 

Ter os pais agricultores no protagonismo da gestão escolar portanto, é uma luta 

extremamente complexa que exige um determinado esforço em manter e reconhecer um 

projeto definitivo de resistência cultural e política, tanto comunitária quanto 

institucional. Significa pensar a educação enquanto se pensa em sobrevivência, ou 

melhor: significa pensar que a educação é condição de melhoria de vida, para além da 

sobrevivência e que esta melhoria para ser impactante, precisa estar conectada em 

rede/movimento com pautas para além dos projetos comunitários, alcançando as 

políticas do rural, rumo à sustentabilidade do projeto. 

Enredados, envolvidos, entrelaçados: o que falta ao movimento? 

Vimos a importância da EFA, como patrimônio comunitário, enquanto 

simultaneamente o trabalho da PA em função do desenvolvimento do meio na discussão 

da sustentabilidade da proposta. As redes pedagógicas dos CEFFAS, também tem 

importante contribuição neste debate, pois  levando em conta as especificidades locais, 

têm como objetivo a padronização e consolidação dos princípios da PA, assim como sua 



socialização e fortalecimento como um movimento educativo no conjunto de escolas 

formalmente articuladas.  

Analisando a condição de “alternativa educacional”, que é atribuída à EFA, não 

é difícil compreender como as redes pedagógicas podem ter um valor incomensurável 

como uma “zona de conforto” conceitual e operacional que possibilite um caminhar 

sintonizado, relativamente combativo e não tão solitário frente aos processos de 

consolidação da proposta. 

Para o movimento dos CEFFA, a atuação destas redes (estaduais, nacional e 

inclusive internacional)7, pode estar para além da necessidade de socializar os ditames 

da Alternância nos contextos em que atuam, elas também têm papel decisivo quando 

para criar estratégias de articulação e fortalecimento pedagógicos e estruturais 

(incluindo recursos) para os diversos estabelecimentos existentes pelo mundo. 

Na Bahia, as duas redes do estado a Associação de Escolas Família Agrícolas 

Baianas (AECOFABA), e a Rede de Escolas Família Agrícolas Integradas do Semi-

Árido (REFAISA), se consolidam e organizam territorialmente e politicamente a 

representação da alternância para o trabalho educacional no rural. Juntas, embora dentro 

de suas peculiaridades territoriais e políticas, têm ao longo dos anos, reivindicado a 

atenção das políticas públicas para a questão da Alternância e juntas também, estão 

somando forças para que a escola família alcance o nível de reconhecimento merecido 

pelo potencial educativo que possuem (CAVALCANTE, 2007).   

Obviamente que, para uma escola que traduz-se como “diferenciada” (inclusive 

no que concerne a gestão comunitária e o calendário inusitado de tempo escola/tempo 

comunidade ainda muito pouco compreendido por muitos), é importante o acordo em 

rede, para o fortalecimento da proposta e para a compreensão da lógica do trabalho das 

EFAs.  

O conceito de redes nos ajuda a analisar significado do movimento. Pressupõe-

se que para além de uma proposta operacional de padronizar práticas pedagógicas e 

estruturas educacionais, o movimento educativo como apresentado, precisa se 

pronunciar como um conjunto de política socioeducacional para o rural que se 

transforma em campo.  

                                                           
7 Segundo o Parecer de Hingel (BRASIL, 2006), o CEFFAs se organiza em três associações – União 
Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB), Associação Regional das Casas 
Familiares Rurais – (ARCAFAR–SUL e ARCAFAR-NORTE/NORDESTE)– congrega as Escolas Famílias 
Agrícolas (EFAs), Casas Familiares Rurais(CFRs) e Escolas Comunitárias Rurais(ECOR) somando 217 
escolas que adotam a Pedagogia da Alternância. (p.3) 
 



Espera-se das redes dos CEFFAs, um papel decisivo para um processo de 

construção identitária de movimento. A identidade de uma instituição educacional do 

rural, que busca de forma arrojada, criar um outro referencial metodológico, conceitual 

e político em torno da formação de jovens e seu contato com o mundo do qual faz parte.  

Pelo fato de que nossa visão histórica de mudança social esteve sempre 
condicionada a batalhões bem ordenados, estandartes coloridos e 
proclamações calculadas, ficamos perdidos ao nos confrontarmos com a 
penetração bastante sutil de mudanças simbólicas de dimensões cada vez 
maiores , processadas por redes multiformes, distantes das cúpulas de 
poder .(CASTELLS, 2002, p.427)  
 

Castells (2002) observa que existem três formas de construção de identidades: 

Identidade Legitimadora – introduzida por instituições dominantes da sociedade no 

sentido de legitimar sua dominação; a Identidade de Resistência – criadas por “atores” 

que se encontram em posições de desvalorização social criando trincheiras de 

resistência e sobrevivência na sociedade e, a Identidade de Projeto, quando os “atores” 

constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade (p. 24).  

As trincheiras de resistência podem circunscrever o território de atuação no qual 

residem as escolas famílias, talvez até onde se estende o projeto de identidade para o 

qual a construção de uma possibilidade educacional diferenciada aconteça. Quão 

transgressora estas redes se tornam na busca por uma sociedade para além de seus 

micro-contextos?  

O potencial formativo das EFAs e o seu engajamento com os contextos nos 

quais atuam, são sintomas da riqueza que se estabelece pelos princípios da alternância. 

Ocorre que, fragilizada muitas vezes pelas idiossincrasias de políticas locais e 

ajustando-se aos projetos possíveis no cotidiano de suas instituições, a atuação das 

escolas famílias pode correr sérios riscos em consonância com a sua história, trajetória e 

função social enquanto movimento no/do campo.  

 A pesquisa no interior da Bahia e Sergipe, tem nos evidenciado que, apesar do 

forte apelo de comunhão existentes entre as EFAs da região e a garantida comunicação 

sistemática entre os seus representantes (via assembléias de pais semestrais, encontros 

de monitores semestrais e encontros da equipe pedagógica bimensalmente), a REFAISA 

se encontra em um eterno dilema organizacional quanto ao seu perfil de rede e potencial 

de luta frente aos trâmites e entraves nas políticas estaduais e locais.  

 A articulação em rede na Bahia, tem trazido frutos operacionais no que concerne 

apoios pontuais e sistemáticos em torno de propostas e projetos institucionais para os 



quais a rede, enquanto coletivo de EFAs, consegue avançar e alcançar resultados 

convenientes (recursos, materiais, eventuais apoios de órgãos ou entidades sociais que 

colaboram com as condições de trabalho por vezes precárias das EFAs como um todo). 

Mas paradoxalmente, o emblemático momento de consolidação do apoio governamental 

para com o projeto das escolas famílias na Bahia8, ainda obedece a um lento e 

incompreensível processo de legitimação, com uma inexplicável ausência de resultados 

concretos (e definitivos) para o cotidiano das escolas . 

A rede demonstra uma articulação em torno da proposta legalista, quando todas 

as EFAs comungam da necessidade e da complexidade que a negociação para o apoio 

governamental, suscita. Mas o enfrentamento junto ao poder público mostra-se tão lento 

e conformado, quanto a reação governamental de apoiar o movimento, não 

necessariamente agilizando as suas demandas. Aqui as trincheiras de resistência, 

anunciadas por Castells ganham sentido. 

Sendo rede (agregação de escolas com afinidades e em comunhão), ou sendo 

movimento (coletivo de escolas em luta e enfrentamentos), a REFAISA encontra-se no 

hiato da participação qualificada. Recai sobre os seus monitores a exigência da rebeldia 

e militância, recai sobre seus agricultores a apropriação da escola como causa de luta 

para além da escola do filho/a, mas como projeto de comunidades em resistência no/do 

campo. Recai sobre as entidades parceiras, o envolvimento para dar substancia ao 

movimento. Recai sobre o “meio” o indicador de sucesso do projeto institucional. 

Daí que o projeto de sustentação de escolas famílias do semi-árido ainda 

enfrentam grandes impasses na busca pela essência de formação integral (que na 

perspectiva do desenvolvimento do meio, da formação integral dos jovens, da 

associação autônoma e da pedagogia da alternância) que reafirme uma concepção de 

escola que está conectada com um projeto de sociedade, aquela a serviço dos seus 

sujeitos sociais, por direito, por valores e por convicção, um movimento educativo de 

fato. 
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