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RESUMO 

A  Pedagogia  da  Alternância  nos  Centros  Familiares  de  Formação  em  Alternância  (CEFFAs)  surgiu  na 
França,  em  1935  e  chegou  ao  Brasil  em  1969,  no  estado  do  Espírito  Santo.  Desde  sua  gênese,  esta 
representou uma proposta inovadora para que os povos do campo tivessem acesso ao ensino escolar. No 
movimento de sua expansão por diferentes países e continentes ela aprimorou suas concepções político‐
pedagógicas e metodológicas influenciada pelos diferentes contextos em que se encontrava. No norte do 
estado  do  Espirito  Santo  a  Pedagogia  da  Alternância  se  desenvolveu  com  grande  contribuição  dos 
Movimentos de resistência à ditadura militar no país e da Educação Popular e concretiza‐se na atualidade 
como uma proposta contra hegemônica de educação. Um de seus elementos e princípios fundamentais é 
o  Plano  de  Estudo,  apontado  como  método  guia  desta  pedagogia;  no  que  tange  ao  trabalho  das 
disciplinas, o  instrumento, que recebe o mesmo nome do método, é também elemento essencial, pois é 
ele que permite estabelecer/restabelecer o vínculo dos conteúdos com a  realidade e é eixo articulador 
para  a  integração  das  disciplinas  e  áreas  do  conhecimento.  No  entanto,  observamos  que  existe  uma 
diferença entre o  ideal do Plano de Estudo e da  integração do conhecimento expressos por este projeto 
de educação e a  realidade vivida e  representada pelos estudantes. Este é o elemento motivador deste 
trabalho, que  tem por objetivo  compreender  e  analisar os desafios do Plano de  Estudo  como método 
articulador das disciplinas nos CEFFAs, na perspectiva da integração dos conhecimentos, tendo em vista o 
caráter contra hegemônico do projeto da Pedagogia da Alternância. Para  tanto  foi  realizada  revisão de 
literatura conciliada com análise teórica. Ao final, apresentam‐se elementos que ratificam o caráter contra 
hegemônico  do  Plano  de  Estudo  e  de  sua  efetividade  como  eixo  articulador  da  integração  do 
conhecimento, por estar fundamentado essencialmente no princípio de que todo conhecimento parte da 
concretude da vida e que no movimento do conhecer os sujeitos transformam a si mesmos e a realidade, 
e  constroem‐se  indicativos  dos  motivos  pelos  quais,  em  alguns  momentos,  este  não  cumpre 
integralmente com seu objetivo de método integrador do conhecimento. 
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Resumo:  
A Pedagogia da Alternância nos Centros Familiares de Formação em Alternância 
(CEFFAs) surgiu na França, em 1935 e chegou ao Brasil em 1969, no estado do Espírito 
Santo. Desde sua gênese, esta representou uma proposta inovadora para que os povos do 
campo tivessem acesso ao ensino escolar. No movimento de sua expansão por 
diferentes países e continentes ela aprimorou suas concepções político-pedagógicas e 
metodológicas influenciada pelos diferentes contextos em que se encontrava. No norte 
do estado do Espirito Santo a Pedagogia da Alternância se desenvolveu com grande 
contribuição dos Movimentos de resistência à ditadura militar no país e da Educação 
Popular e concretiza-se na atualidade como uma proposta contra hegemônica de 
educação. Um de seus elementos e princípios fundamentais é o Plano de Estudo, 
apontado como método guia desta pedagogia; no que tange ao trabalho das disciplinas, 
o instrumento, que recebe o mesmo nome do método, é também elemento essencial, 
pois é ele que permite estabelecer/restabelecer o vínculo dos conteúdos com a realidade 
e é eixo articulador para a integração das disciplinas e áreas do conhecimento. No 
entanto, observamos que existe uma diferença entre o ideal do Plano de Estudo e da 
integração do conhecimento expressos por este projeto de educação e a realidade vivida 
e representada pelos estudantes. Este é o elemento motivador deste trabalho, que tem 
por objetivo compreender e analisar os desafios do Plano de Estudo como método 
articulador das disciplinas nos CEFFAs, na perspectiva da integração dos 
conhecimentos, tendo em vista o caráter contra hegemônico do projeto da Pedagogia da 
Alternância. Para tanto foi realizada revisão de literatura conciliada com análise teórica. 
Ao final, apresentam-se elementos que ratificam o caráter contra hegemônico do Plano 
de Estudo e de sua efetividade como eixo articulador da integração do conhecimento, 
por estar fundamentado essencialmente no princípio de que todo conhecimento parte da 
concretude da vida e que no movimento do conhecer os sujeitos transformam a si 
mesmos e a realidade, e constroem-se indicativos dos motivos pelos quais, em alguns 
momentos, este não cumpre integralmente com seu objetivo de método integrador do 
conhecimento. 

  

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância; Plano de Estudo; Integração dos 
conhecimentos; Contra hegemonia 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Pedagogia da Alternância é a estratégia educativa adota pelos Centros 

Familiares de Formação em Alternância (CEFFA), e tem como método articulador o 

Plano de Estudo. Apesar de ser um consenso no movimento CEFFA, articulados na 

Regional das Associações dos Centros Familiares de Formação em Alternância do 

Espírito Santo, a eficiência do Plano de Estudo como dinâmica metodológica para 

alcançar os objetivos de uma educação contextualizada e integradora, observo que 

existe uma diferença entre o ideal do Plano de Estudo e da Integração do Conhecimento 

expressos por este projeto e a realidade vivida e representada pelos estudantes e 

monitores. Foi esta diferença que nos3 dispomos a analisar nesta pesquisa. 

Esta pesquisa teve por objetivo compreender e analisar o Plano de Estudo e seus 

desafios como método articulador do processo de ensino-aprendizagem no CEFFA, na 

perspectiva de promover a integração dos conhecimentos, tendo em vista o caráter 

contra hegemônico do projeto da Pedagogia da Alternância. Para alcançar estes 

objetivos desenvolvemos uma pesquisa de cunho qualitativo, adotando como 

instrumento a revisão de Literatura conciliada com análise teórica. 

Iniciamos este artigo expondo em um primeiro momento as referências 

epistemológicas que direcionam o nosso olhar sobre o problema de pesquisa e em 

seguida discutimos este na interface prática – teoria. Ao final, tecemos algumas 

considerações e indicativos que resultaram deste processo de investigação científica. 

 

2. REFERÊNCIA EPISTEMOLÓGICA E TEÓRICA 

O ato da produção do conhecimento não é neutro. Ele está imerso e representa 

determinada postura e perspectiva frente a realidade. Para a produção deste estudo 

partimos da compreensão de que todos os processos educativos são desenvolvidos em 

determinadas condições materiais e históricas, e construídos pela ação dos homens e das 

mulheres que, sendo sujeitos destas condições, podem assumir o compromisso com sua 

manutenção ou transformação. O desenvolvimento desta pesquisa firma-se no anseio da 

transformação da realidade e na perspectiva de que esta mudança deve ser construída 

                                                            
3 A partir daqui utilizarei a 3ª pessoa do plural, pois a partir da proposta de elaboração da pesquisa na pós-
graduação em Pedagogia da Alternância do IFES/RACEFFAES as angustias iniciais foram 
compartilhadas e sistematizadas em parceria com meu orientador Roberto Telau. 
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cotidianamente nas relações que estabelecemos na sociedade e que deve ser ainda mais 

intensa na educação. 

Coerentes com esta perspectiva, utilizaremos como base para análise de nosso 

problema de pesquisa as concepções de realidade e educação propostas pelo 

Materialismo Histórico Dialético de Karl Marx, pelas concepções de Paulo Freire e a 

compreensão de hegemonia e contra hegemonia de Gramsci. 

Para Marx (1845/1846) a base da sociedade, está nas forças de produção e nas 

relações sociais que se estabelecem. São estes elementos que engendram a sociedade, 

condicionando a estrutura material dominante e determinando as ideias dominantes em 

cada período histórico. A condição primordial para existência humana, segundo Marx 

(1845/1846), é a produção dos meios para satisfação de suas necessidades, ou seja, é a 

produção da vida material, que se dá por meio do trabalho e na relação com a natureza. 

Ao produzir sua existência por meio do trabalho e na ação cooperada, o homem 

transforma a natureza ao mesmo tempo em que é transformado por ela. Desta forma o 

trabalho de transformação e produção da existência humana não é estático, mas, 

dialético. 

 Assim, os indivíduos, mesmo condicionados pelas determinações de cada época, 

não são passivos. Produzindo a existência e transformando a natureza, os indivíduos 

produzem a consciência de sua subordinação. Esta, por sua vez é a propulsora da 

transformação. Por isso a ação humana não é passiva e tampouco apenas determinada, é 

geradora de novas perspectivas. Desta forma, sociedade e história se produzem 

mutuamente; são dialéticas e gestoras de constantes transformações. 

 Gramsci (1916/1920) contribui na compreensão desta perspectiva ao apontar 

como determinados grupos ou interesses se consolidam como dominantes e como a 

classe trabalhadora deve assumir a construção de um processo contra hegemônico, que 

tem como princípio e finalidade a emancipação da humanidade. 

Gramsci (1916/1920) introduz o conceito de cultura como o conjunto de 

conhecimentos, valores e sentidos, produzidos e/ou assimilados pelos povos. Para ele a 

cultura está intimamente ligada aos poderes dominantes de cada sociedade reproduzindo 

os seus interesses. No entanto, apesar da força acumulada pelos dominantes na 

determinação da cultura, ela pode ser questionada e transformada a partir da reflexão 

crítica da concepção de mundo ao qual pertencemos. Gramsci compreende que todos os 

homens são filósofos, intelectuais, no entanto, nem todos exercem a função de 

intelectual, pois as condições para tal lhes são negadas, primeiro pelas poucas 
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oportunidades de formação às quais a maioria dos trabalhadores tem acesso, e depois, 

pela dicotomia entre trabalho manual e intelectual, que delega à classe trabalhadora 

apenas o desenvolvimento da técnica. 

Para Gramsci é preciso que os trabalhadores elevem a sua concepção de mundo e 

de vida, que é uma concepção genérica, à uma concepção superior, por meio de uma 

“filosofia da práxis”, ele afirma que 

Trata-se de criar uma filosofia que, tendo já uma difusão ou possibilidade de 
difusão, porque ligada à vida prática e já implícita nela, se torne um senso 
comum renovado com a coerência e com o vigor das filosofias individuais 
[...] uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em uma 
atitude polêmica e critica, como superação da maneira de pensar precedente e 
do pensamento concreto existente (ou mundo cultural existente). E portanto, 
antes de tudo, como crítica do senso comum. (1932/1933 p. 77-78, grifo 
nosso). 
 

Gramsci incorpora a esta discussão o conceito de intelectual orgânico, aquele que 

está imerso na vida de sua classe, e aponta a escola como a ferramenta de formação 

destes intelectuais. Para ele, a escola deve compartilhar e sistematizar a ideologia de 

uma época, mas, sobretudo, precisa fazer a crítica a esta ideologia quando seus valores e 

conceitos estiverem prejudicando a ação histórica e na contramão da emancipação dos 

homens e mulheres. Gramsci salienta que uma formação emancipatória não pode se 

reduzir a uma orientação mecânica e técnica que vise apenas suprir as demandas de mão 

de obra para o mercado de trabalho, mas, a uma escola desinteressada, que vise a 

formação humana em suas diferentes dimensões, que permita às crianças e jovens, o 

acesso a todas as possibilidades para “realizar sua própria individualidade do melhor 

modo possível e, por isso, do modo mais produtivo para eles mesmos e para a 

coletividade.” (GRAMSCI, 1932/1933, p. 66). A escola deve explorar a potencialidade 

do senso comum para a elevação da consciência e a explicitação do “bom senso”. 

Assim também, Freire (1987) acredita em um processo de conscientização que 

leve os homens e mulheres a inserir-se no processo histórico como sujeitos e assumir 

radicalmente a opção pela transformação da realidade concreta. Para Freire (2000) a 

mudança é uma possibilidade inerente à nossa história e à nossa ação no mundo. “Não 

haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem curiosidade, sem 

liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo negadas, se luta”. (FREIRE, 

2000, p.16). Uma educação crítica e libertadora deve assumir a percepção e cultivar 

radicalmente o sonho da mudança. No entanto, não se pode fazê-lo sem coerência e sem 

fidelidade às condições materiais e históricas de cada época, tampouco, sem o 

compromisso e a responsabilidade ética por sua ação no mundo. 
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Para Freire (2000), a educação tem sentido, pois nada está dado e os sujeitos do 

mundo, apesar de condicionados pela realidade, não são determinados; estão em um 

processo de constante e esperançosa busca, fruto da consciência de seu inacabamento. 

Uma educação que serve à transformação e não à adaptação dos sujeitos ao mundo não 

pode negar aos educandos, em nenhuma circunstância, sua indignação, seus 

questionamentos, sua criatividade, como também não pode, ingenuamente, acreditar-se 

neutra. Para Freire todas as ações humanas são políticas. Desta forma a neutralidade é 

impossível. É preciso que a educação escolar seja coerente e ética, que trabalhe com 

competências e conteúdos, para estimular e dar as condições para que crianças e jovens 

possam ler o mundo e se comprometerem com a dignidade de todos. 

Desta forma, os processos de ensino-aprendizagem são o cerne das práticas 

pedagógicas que nos conduzirão a uma educação conservadora ou a uma práxis 

transformadora. A opção em fazer uma leitura dialética a cerca do desenvolvimento do 

método do Plano de Estudo, parte da compreensão de que ele está vinculado e é a 

dinamização do processo transformador ao qual a Pedagogia da Alternância se propõe. 

Sendo assim, é imprescindível que compreendamos como a sociedade se constitui e 

como a realidade está condicionada ao ato e às relações de trabalho, assim como é 

elementar a compreensão do dinamismo social que transforma a realidade a partir da 

relação constante da objetividade e da subjetividade dos indivíduos, que determinam 

sua ação histórica. São estes entendimentos propostos e compartilhados por Marx, 

Gramsci e Freire que direcionam nosso olhar de pesquisadores sobre a contextualização 

dos processos de ensino e aprendizagem na Pedagogia da Alternância. 

 

3. A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E O MÉTODO DO PLANO DE 

ESTUDO. 

A Pedagogia a Alternância assume como finalidade a promoção de uma educação 

contra hegemônica. Esta finalidade está imersa na práxis desenvolvida pelos CEFFAs 

no norte do Espírito Santo (TELAU, 2015). A experiência da alternância como sistema 

educativo não se dá de maneira uniforme, tampouco é uma elaboração recente. 

Segundo Gimonet (2007), em diversos momentos da história da educação escolar 

foi comum alternar teoria e prática, trabalho e formação, isto desde a Idade Média até 

chegar à escola socialista do trabalho - baseada nas ideias de Karl Marx e sistematizada 

especialmente por Anton Makarenko - que baseava sua ação na relação constante do 

trabalho com a formação na perspectiva de criar um “homem novo”; e na geração de 
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seu contrário, que foi a escola liberal, que priorizava uma educação com embasamento 

teórico e que tinha como principal finalidade suprir a demanda de mão de obra para a 

indústria em ascensão. Não isolada do contexto que gerou o surgimento destas 

experiências, mas temporalmente posterior e distante das produções pedagógicas, surge 

na França, em 1935, uma instituição, depois denominada de Maison Familiale Rurale 

(MFR), que também adotou a alternância como uma possibilidade educativa.  

Apesar da aparente simplicidade e sem nenhuma influência acadêmica, a 

alternância se expandiu rapidamente pela França. Durante este processo de expansão, 

iniciam as primeiras sistematizações desta pedagogia com a contribuição de 

“especialistas” em educação. No Brasil a Pedagogia da Alternância chegou na década de 

1960, no estado do Espírito Santo, em um momento de intensos enfrentamentos de 

projetos políticos tensionados pela ditadura militar. Ela é influenciada por este contexto, 

especialmente por estarem envolvidos em seu processo de implementação sujeitos que 

se inseriam nas lutas populares de resistência à ditadura. Segundo Socorro Silva, apud 

Telau (2012, p. 10), 

Ao chegar ao Brasil, no final da década de 1960, a proposta estabeleceu um 
diálogo mais efetivo com as ideias da Educação Popular, originadas na 
Teologia da Libertação, da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, e na 
perspectiva de organização do trabalho pedagógico, de Celéstin Freinet. 
 

Consideramos importante destacar este fato, pois ele localiza a perspectiva sob a 

qual compreendemos a Alternância, que é da definição político-pedagógica de uma 

educação que se posiciona no conjunto das Lutas Populares. Neste percurso a Pedagogia 

da Alternância, promovida por estes CEFFAs, vem se construindo como um espaço de 

educação formal e contra hegemônico. 

O Plano de Estudo é o método de construção e efetivação desta práxis contra 

hegemônica. Segundo Telau (2015, p. 2), o Plano de Estudo é o “método guia da 

Pedagogia da Alternância. [...] Enquanto método consiste em orientar que todo 

cotidiano e as atividades sejam pensados e consolidados de forma dialética”. Sendo 

assim, o Plano de Estudo está presente em toda a organização do CEFFA e perpassa por 

todas as suas atividades. Aplicados aos diferentes fenômenos, ele promove o movimento 

da conscientização dos sujeitos, que parte do concreto para o teórico, do específico para 

o geral, entendendo que este é um movimento dialético que se estabelece especialmente 

através do diálogo e do questionamento, logo, é um exercício na relação individuo – 

coletivo. 
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Didaticamente podemos ilustrar o Plano de Estudo em etapas e passos. Os passos 

do método são a essência que guia toda a organização dos CEFFAs. Sendo assim, ele se 

desenvolve em ciclos maiores e menores, podendo, dentro de um dos passos de um 

ciclo maior, ser adotado em um ciclo menor que contemple também os passos do 

método. Entretanto, o desenvolvimento e/ou aplicação do método não se dá de maneira 

estática e uniforme, seus passos podem se entrelaçar durante o percurso, podendo o 

método, ser desenvolvido de forma parcial ou integral dependendo da situação que 

busca-se conhecer. 

Se abstrairmos o movimento do Plano de Estudo podemos organizá-lo em cinco 

passos fundamentais: 

Fato Concreto: corresponde a compreensão de como determinado fenômeno ou 

fato acontece na realidade concreta. Este passo do método é o diagnóstico das situações. 

Análise: referente ao entendimento que os sujeitos têm do fato concreto. A análise 

é um passo ainda de compreensão da realidade concreta, que ajuda a identificar como os 

sujeitos veem esta realidade, suas causas, consequências, vantagens e desvantagens; 

Comparação: é o momento de estabelecer uma relação entre as diferentes formas 

sob as quais o fenômeno se manifesta ou se manifestou. É uma comparação no tempo e 

no espaço, que abre a possibilidade de “desnaturalizar” a realidade e emergir novos 

questionamentos; 

Reflexão: é o momento de compreender os motivos, o sentido, as causas dos fatos. 

A reflexão se preocupa com a compreensão e esclarecimento para além do aparente, é a 

busca pelo entendimento a partir da ciência; 

Ideia geral: o último passo do método refere-se à generalização, seja de percepção 

das possibilidades e perspectivas que se tem sobre determinado fenômeno, ou mesmo da 

síntese de um novo conhecimento, gerado no confronto do senso comum com os 

elementos científicos. 

Estes passos são desenvolvidos com intensidades diferentes em cada ciclo do 

Plano de Estudo, dependendo da situação e do objetivo com o qual se desenvolve o 

método. “Como em qualquer outra metodologia transformadora, o Plano de Estudo não 

é uma receita que se aplica. Ele em si, é uma busca” (TELAU, 2012, p. 34). O que 

temos como princípio é que em qualquer situação ele tem a intencionalidade de 

interpretar a realidade em seu movimento mais real criando condições para um processo 

de conscientização. 

Marx (1845/1846, p. 44) afirma que, 



9 
 

A consciência é, pois, desde o começo, um produto social, e continuará a sê-
lo enquanto existirem homens. A consciência, naturalmente, começa por ser 
apenas consciência acerca do ambiente sensível mais imediato e consciência 
da conexão limitada com outras pessoas e coisas fora do indivíduo que se vai 
tornando consciente de si. 
 

Para Marx, a consciência é fruto das condições vivenciadas e das necessidades 

geradas na produção da vida material dos homens, que se dá na relação com a natureza 

e com outros homens. Partindo desta compreensão, os processos educativos que buscam 

promover a conscientização, desnaturalizando os fenômenos, só podem partir das 

condições reais, da concretude da vida. Este é exatamente o ponto de partida do Plano 

de Estudo. Seu passo primordial é a materialidade. Aplicado sobre os fenômenos 

concretos busca analisá-los em seu contexto de desenvolvimento histórico e vislumbrar 

as formas de transformação desta realidade. Engels afirma que o materialismo dialético 

dedica-se 

[...] a conceber o mundo real – a natureza e a história – como ele se apresenta 
[...] decidindo-se a sacrificar, implacavelmente, todas as quimeras idealistas 
que não concordassem com os fatos, encarados em seu próprio 
encadeamento.  (ENGELS, 1886, p. 19) 
 

Engels afirma ainda que a dialética materialista é o “reflexo consciente do 

movimento dialético do mundo real” e que esta traz “a grande ideia fundamental de que 

não se pode conceber o mundo como um conjunto de coisas acabadas, mas como um 

conjunto de processos” (ENGELS, 1886, p. 20). Sendo assim, estamos convencidos que 

o Plano de Estudo, conforme é concebido e promovido pelos CEFFAs no norte do 

Espírito Santo, se relaciona com as proposições do Materialismo Histórico Dialético. 

Ele busca promover a conexão com a realidade, não de forma dogmática, mas como um 

meio de problematização. As incertezas e contradições geradas na problematização 

serão a base para o aprofundamento das diversas dimensões do fenômeno estudado e/ou 

vivenciado. No decorrer dos seus passos, o método induz a relação constante da prática 

e da teoria, da objetividade e da subjetividade, estabelecendo entre eles uma “unidade 

dialética” que possibilita uma “práxis autêntica” (FREIRE, 1987). 

A completude do Plano de Estudo se dá na síntese entre um conhecimento já 

consolidado, por isso, do senso comum, com um novo conhecimento, o que pressupõe 

uma nova ação. O encerramento de um ciclo do método se refere a uma elaboração que 

caracteriza uma transformação, um retorno à ação, que não se dá de forma mecânica, 

mas continuamente no decorrer do processo. Ao transformar a consciência os sujeitos 

mudam a sua postura frente à realidade e sua ação se transforma. Por menor que seja 
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essa ação, ela desencadeia uma transformação na realidade, que vai novamente 

transformar os sujeitos.  

Desta forma, o Plano de Estudos não é apenas um instrumento de diagnóstico. Sua 

função não é reiterar os conhecimentos da realidade, mas sim, partir deles para 

confrontá-los com as diversas ciências, permitindo que os estudantes façam uma “leitura 

crítica do mundo” que, para Freire (2000, p. 21) é um “que-fazer pedagógico-político 

indicotomizável do que-fazer político-pedagógico, isto é, da ação política que envolve a 

organização dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da 

sociedade”. Envolvendo seus passos em diferentes etapas, o Plano de Estudo promove a 

relação constante da prática e da teoria e promove um movimento constante de “tese – 

antítese – síntese”. Ele provoca o questionamento das determinações e das verdades 

absolutas e busca analisá-las à luz da ciência, gerando um novo conhecimento, que é 

também dialético. 

Para alcançar estes objetivos o Plano de Estudos pauta-se, em três princípios 

fundamentais. O primeiro é o princípio filosófico da pergunta, 

O lugar mais seguro em que se embasa tal princípio é a pedagogia da 
pergunta de Paulo Freire. Segundo Freire e Faudez (1988), a origem do 
conhecimento é a própria pergunta; nós não temos a verdade, e ela só pode 
ser encontrada no diálogo, no confronto de diferentes. Esse conhecimento 
elaborado a partir do conflito leva a pessoa a uma atitude crítica e criativa em 
relação a realidade, desabrocha a sua semente filosófica, logo, a educação 
que se pauta na pergunta é emancipadora. (TELAU, 2012, p.06). 
 

O segundo princípio, já mencionado anteriormente, é o princípio político da 

transformação. O Plano de Estudo é uma opção política, talvez até mais que 

metodológica. Ao buscar promover o diálogo, o Plano de Estudo rompe com a 

dicotomia prática – teoria e se constrói como uma práxis emancipadora, que permite a 

tomada de consciência dos sujeitos que nela se envolvem. Tudo isso se dá embasado no 

princípio metodológico - a dialética (que é o terceiro princípio), ou a própria práxis, na 

promoção da “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo.” 

(FREIRE, 1987, p.38). 

 

O Trabalho Das Disciplinas na Pedagogia da Alternância – O Plano de Estudo 

como Instrumento e Método da Integração dos Conteúdos. 

 A educação escolar tem um papel indispensável na construção de uma cultura 

contra hegemônica. Para Gramsci ela é o instrumento para o desenvolvimento dos 

intelectuais que permitirão promover uma nova concepção de mundo, construída de 
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forma orgânica e que sirva à emancipação dos sujeitos. Gramsci defende uma escola 

unitária, que seja 

[...] de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimente o 
desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente e o 
desenvolvimento das capacidades do trabalho intelectual. (GRAMSCI, 1932, 
p. 106) 
 

A ciência deve ser a base de todas as relações estabelecidas no espaço escolar. 

Este deve ser um ambiente que permita a reflexão do senso comum na perspectiva de 

superá-lo em todos os aspectos, e este exercício deve ser ainda mais criterioso no 

trabalho dos conteúdos disciplinares. 

Para desenvolver tal propósito os CEFFAs assumem como “ideal educativo” o 

“conhecimento produzido a partir dos processos que enfatizam o ensino/aprendizagem” 

(TELAU, 2015, p. 66). Esta abordagem sobre os processos de ensino e aprendizagem 

abarca a epistemologia genética de Jean Piaget (1896 – 1980) e a abordagem Histórico-

cultural de Lev Semenovitch Vygotsky (1896 - 1934). Ainda segundo Telau (2015, p. 

64), essas teorias se relacionam, pois compreendem que a aprendizagem é promovida 

por uma relação “indissociável, progressiva e processual entre estruturas internas e 

contextos externos em que os que ensinam e os que aprendem são ativos no processo 

educativo”. 

Para além, a abordagem com ênfase no ensino/aprendizagem, destaca a 

elaboração do conhecimento na relação constante do sujeito com o objeto e o papel 

indispensável do educador/professor neste processo. Telau (2015) afirma que de acordo 

com Piaget e Vygotsky o conhecimento sempre parte de algo que já se conhece, de um 

“conhecimento prévio” dos sujeitos, que desafiados por novas situações se 

“desequilibram” e é exatamente este desequilíbrio que proporciona as condições de 

assimilar novos saberes e elaborar um novo conhecimento4.  

Neste contexto, apresentam-se dois grandes desafios para a educação escolar que 

tem como orientação a promoção de uma educação transformadora. O primeiro é a 

valorização dos saberes prévios e aos mecanismos para gerar nos dos estudantes a 

“condição de aprender”, que é o desequilíbrio.  O segundo, inerente ao primeiro, é a 

forma de trabalhar os novos saberes, provocando as ligações e respondendo ao 

desequilíbrio. Estes desafios correspondem primeiro, à contextualização e a conexão 

com a realidade e, segundo, à integração dos conteúdos científicos no aprofundamento 

das diferentes disciplinas e/ou áreas do conhecimento. Na Pedagogia da Alternância o 

                                                            
4 Para aprofundamento sobre a abordagem do ensino/aprendizagem consultar TELAU (2015). 
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Plano de Estudo é o método que articula e orienta estes dois momentos. Primeiro pelo 

instrumento que pretende estabelecer a relação com real e gerar o desequilíbrio e 

segundo, por organizar a dinâmica do estudo dos conteúdos a partir dos temas 

geradores. 

A fragmentação da ciência que ganha, especialmente na escola, a face das 

disciplinas é um desafio há tempos posto à educação. Sua origem está relacionada à 

origem da escola de massa e a função desta na sociedade. A educação sistematizada, 

configurada na orientação específica ou em instituições, que em sua gênese era um 

benefício da nobreza, se transforma no decorrer da consolidação da burguesia como 

classe dominante, em um instrumento desta classe. Enguita afirma que, 

Os pensadores da burguesia em ascensão recitaram durante um longo tempo 
a ladainha da educação para o povo. Por um lado, necessitavam recorrer a ela 
para preparar ou garantir seu poder, para reduzir o da igreja e, em geral, para 
conseguir a aceitação da nova ordem. Por outro, entretanto, temiam as 
consequências de ilustrar demasiadamente aqueles que, ao fim e ao cabo, iam 
continuar ocupando os níveis mais baixos da sociedade. (1989, p. 110) 
 

Neste contexto emerge a escola de massa, se configurando como um espaço 

acessível à classe trabalhadora, mas com caráter de doutrinação, disseminação da nova 

ordem social e preparação para o trabalho, estritamente para a indústria em crescimento, 

que demandava de mão de obra em condições de manejar o maquinário. Ao relatar o 

processo de especialização da ciência, Rodrigues (2010, p. 108) afirma, com base nos 

estudos de Santomé (1998), que o “processo de industrialização promovido pelos 

modelos econômicos capitalistas a partir do século 19 é apontado como o momento de 

abertura para o parcelamento e a ruptura do conhecimento em disciplinas”, 

À medida que a revolução industrial e a tecnologia se desenvolviam, surgiam 
novas especialidades e subespecialidades que, por se basearem em um ramo 
muito específico de um campo tradicional de conhecimento ou em uma nova 
metodologia e/ou tecnologia de pesquisa, exigiam maiores parcelas de 
independência até atingir a autonomia plena como campo profissional e de 
conhecimento. (SANTOMÉ apud RODRIGUES, 2010, p. 108). 
 

Para Rodrigues (2010) outro elemento vital para o processo de especialização da 

ciência é a consolidação da filosofia positivista, ele afirma que a partir da “supremacia 

do positivismo na ciência, e sua ligação cada vez mais intensa com os processos 

produtivos, o conhecimento passou a ser também cada vez mais fragmentado.” 

(RODRIGUES, 2010, p. 108).  

A escola assumiu esta fragmentação, pois ela se constitui como elemento 

importante para o alcance dos objetivos delegados à educação escolar hegemônica. 

Trabalhar os conteúdos como verdades acabadas, isoladas e imutáveis constitui uma 
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insuficiência no aspecto do ensino/aprendizado e distancia os sujeitos de suas 

realidades, dos contextos e determinações históricas em que estão envolvidos, 

impossibilitando a tomada de consciência e se afirmando como um processo de 

alienação. 

Ao tratarmos de realidade ou da concretude da vida dos sujeitos não estamos nos 

restringindo ao que é imediato. No entanto, eles não terão a compreensão da totalidade 

se não iniciarem pela compreensão das partes e, de forma mais incisiva, daquelas que se 

encontram mais próximas para depois chegarem à totalidade. A consciência ampla do 

real só é possível nesta dialética entre as partes e o todo. 

Para além, a crítica estabelecida à fragmentação dos conhecimentos não está 

fundamentada na especialização da ciência, mas, no isolamento que a filosofia 

positivista a impôs. Santos (2008) define como totalidade “o conjunto de todas as coisas 

e de todos os homens, em sua realidade, isto é, em suas relações, e em seu movimento”, 

e indica que para compreende-la, “a primeira noção a levar em conta é a de que o 

conhecimento pressupõe análise e a segunda noção essencial é a de que a análise 

pressupõe a divisão.” (SANTOS, 2008, p. 74). A integração dos conhecimentos 

corresponde, então, ao trabalho coeso das diferentes disciplinas que se dedicam 

concomitantemente ao estudo e ao aprofundamento da dimensão que lhes cabe em cada 

fenômeno.  

É nesta perspectiva que o plano de curso dos CEFFAs no norte do Espírito Santo 

é organizado a partir de Temas Geradores. Telau (2012, p. 32) afirma que “do ponto de 

vista direto na formação dos estudantes, o Plano de Estudo atinge seu auge e 

completude cada vez que se propõe o estudo de um tema”, completa ainda que “em 

situações plenas de aplicação da Alternância com o cunho mobilizador e transformador, 

a concretude do Plano de Estudo acontece de forma plena por meio de um questionário 

que recebe o mesmo nome da metodologia, ou seja, Plano de Estudo”. Desta forma, 

cada período de estudo de um tema corresponde a um ciclo do Plano de Estudo, assim 

como, o primeiro movimento para o estudo destes temas é a realização de um 

questionário, que recebe o mesmo nome do método, pois segue sua metodologia, 

conforme ilustramos a seguir.  
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Todo este movimento corresponde ao estudo de um fenômeno da realidade em 

suas múltiplas dimensões. Neste, o questionário ou roteiro de entrevista se configura 

como a introdução, pois é ele que vai permitir o contato dos estudantes com a realidade 

daquele fenômeno. A elaboração do roteiro é feita pelos estudantes; em um primeiro 

momento, os monitores constroem o enfoque do tema que será abordado pelo Plano de 

Estudo. Este compreende o conteúdo, abrangência, motivação e hipótese, ou seja, 

definem o que deve ser abordado, quais as inquietações e quais perspectivas em se 

estudar este tema. Na sequência é realizado um momento de motivação com a turma, 

com o objetivo de despertar o questionamento; logo após os estudantes, a partir do 

conteúdo e motivações propostos constroem um roteiro de questões, que segue todos os 

passos do método. Este roteiro de entrevista é desenvolvido no período que os 

estudantes estão na estadia5, com pessoas que tenham vivência sobre o assunto 

proposto, seja a família, um agricultor, ou outro profissional, de acordo com o tema.  

No roteiro, todos os passos do método são considerados e é neste espaço que eles 

aparecem de forma mais clara e sistematizada. No roteiro do questionário, ou seja, no 

instrumento do Plano de Estudo, todos os passos se desenvolvem para responder as 

finalidades concretas ou subjetivas, porém frutos do senso comum. Sendo assim, ele 

tem por objetivo revelar as constatações da realidade vista pelas pessoas. Nesta 

                                                            
5 Na Pedagogia da Alternância chama-se Estadia o período que o estudante está no meio sócio 
profissional, e sessão o período que o estudante permanece no ambiente escolar. 

Figura 1. Diagrama do movimento do Plano de Estudo como método e instrumento no estudo 
de um tema.
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perspectiva, alguns passos do método, aplicados ao instrumento, vão buscar aspectos 

mais objetivos e outros correspondem mais aos aspectos subjetivos.  

A realidade posta à tona em forma de constatações por meio da entrevista do 

Plano de Estudo, precisa ser tratada, ou seja, problematizada. Da problematização da 

realidade é que surge a possibilidade da uma análise teórica. Por isso o Plano de Estudo 

é dialético. Porque ele tem a capacidade de mexer, através da problematização, com o 

que está acomodado, consolidado. E a problematização só ocorre porque o senso 

comum nem sempre é suficiente para entender/agir/pensar profundamente a realidade. 

O Plano de Estudo possibilita pedagogizar, ou seja, acelerar um processo natural: 

quando os conhecimentos que as pessoas possuem sobre uma determinada situação não 

são mais suficientes para lidar com ela o sujeito desequilibra os seus conhecimentos e 

precisa amplia-los para agir com esse novo que surge. É esta característica que faz do 

Plano de Estudo propulsor do ensino – aprendizagem. 

Ao retornar para o CEFFA, os estudantes realizam a Colocação em Comum, este é 

um momento chave no Plano de Estudo, pois nela se realiza a primeira generalização. 

Os estudantes sistematizam as respostas inicialmente em um grupo menor e, na 

sequência, socializam no coletivo da turma as situações, inquietações, angústias 

percebidas e geradas, desde a motivação do tema, mas, especialmente, na observação e 

entrevista desenvolvidas. A partir deste momento, os problemas já não são mais 

individuais, ou restritos. Eles correspondem aos desafios da realidade daquele grupo. 

Durante a Colocação em Comum o monitor não tem como papel sanar as dúvidas, mas, 

contribuir para aumentar as contradições. Através do questionamento, tencionar o 

“saber prévio” dos estudantes, contribuindo no desequilíbrio, pois é ele que vai gerar as 

condições de aprender.  

No decorrer da Colocação em Comum, essas angústias vão sendo sistematizadas 

em pontos de aprofundamento, que serão os eixos para o trabalho das disciplinas, que 

deve a partir deles alcançar a totalidade proposta pelo currículo. Neste momento, 

chegamos ao passo da reflexão, no ciclo do Plano de Estudo do estudo daquele tema, ou 

seja, no momento do aprofundamento científico através dos conteúdos das disciplinas. 

A dinâmica do método do Plano de Estudo induz ao trabalho integrado dos 

diversos campos da ciência. Ao iniciar o estudo de um tema trazendo os elementos da 

realidade vivenciada sobre ele e organizando os questionamentos que se tem sobre eles 

em eixos a serem trabalhados, cria-se a necessidade de que os responsáveis por este 

trabalho, ou seja, os monitores, se dediquem a refletir sobre como o conteúdo da 
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disciplina em que atua deve se articular com o de outras para atender a demanda que 

parte dos estudantes com os conteúdos sistematizados no plano de curso da instituição.  

Para dinamizar este movimento de integração e potencializar sua concretude é 

adotado um instrumento chamado Projeto das Áreas que sistematiza a integração dos 

conteúdos. Para além são propostos espaços de reuniões entre os monitores que atuam 

nas áreas do conhecimento. Estes mecanismos são dispositivos didáticos que 

materializam a proposta integradora do Plano de Estudo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano de Estudo na relação método/instrumento, na dimensão da integração dos 

conhecimentos no CEFFA e no movimento do ensino/aprendizagem representa desta 

forma uma proposta pedagógica e metodológica inovadora, mas que, pelo movimento 

da realidade, é desafiadora.  

Ao tratarmos do instrumento do Plano de Estudo e de sua função de estabelecer a 

relação com o concreto e gerar o desequilíbrio, nos deparamos com o contexto atual de 

atendimento dos CEFFAs que se constitui a partir de uma diversidade de realidades 

socioeconômicas, distinta da homogeneidade que se vivenciou durante muito tempo 

nestes espaços. Os CEFFAs, que até recentemente atendiam, majoritariamente, crianças 

e jovens filhos de camponeses e que estavam imersos nos processos produtivos de suas 

famílias, a partir do processo de expansão da Pedagogia da Alternância aliado às 

transformações no contexto agrícola, passam a atender crianças e jovens de diferentes 

categorias socioeconômicas. 

Observamos que a dinâmica de desenvolvimento dos temas dos questionários dos 

Planos de Estudo ainda considera esta realidade homogênea. Esta característica tem 

representado um distanciamento entre as formas como os temas nos Planos de Estudo 

são abordados e a realidade imediata dos estudantes; este distanciamento dificulta a 

percepção das contradições que permeiam a realidade, logo, dificulta que o método do 

Plano de Estudo tenha eficácia. 

A este elemento acrescenta-se o desligamento cada vez maior da realidade 

concreta e a superficialidade dos sujeitos, tendência esta cultivada pelo sistema 

capitalista e suas políticas neoliberais. Mizukami (1986) ao tratar da abordagem 

sociocultural do ensino, que a autora atribui especialmente a Paulo Freire, já apontava 

este desafio para o reconhecimento dos sujeitos em suas situações concretas. Referindo-

se as sociedades latino-americanas e a seu processo de colonização, a autora afirma que 
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São sociedades dependentes caracterizadas por processos culturais alienados, 
onde obviamente, o próprio pensamento-linguagem é alienado. [...] Seu 
conceito de realidade não corresponde à realidade objetiva, mas à realidade 
de que o homem alienado imagina. O homem alienado não se relaciona com 
a realidade objetiva, como um verdadeiro sujeito pensante: o pensamento é 
dissociado da ação. (1986, p.90). 
 

Esta tem sido uma situação vivenciada no desenvolvimento dos Planos de Estudo. 

Os estudantes se encontram imersos no mundo virtual e subjetivo, e as formas como o 

Plano de Estudo tem sido desenvolvido não condiz com esta realidade imediata 

vivenciada, não toca nos elementos que já estão assimilados por estes sujeitos, logo, não 

geram o conflito e o desequilíbrio, ponto chave no processo de ensino/aprendizagem. O 

Plano de Estudo parte do concreto, não é da ideia que se tem do concreto, no entanto, 

nem sempre o concreto equivale ao empírico. 

A supremacia do pensamento positivista e idealista, aliado à incorporação do 

mundo virtual, impõe no atual contexto histórico o desafio de reestabelecer a conexão 

intelectual e consciente dos homens e mulheres com a realidade concreta e estabelecer 

uma visão de totalidade a partir da reflexão crítica sobre esta. Gramsci (1932/1933) 

aponta que o início da elaboração crítica é a consciência do que somos como produtos 

do processo histórico que se desenvolveu antes de nós e dos traços deste processo que 

ainda carregamos.  Portanto, este desafio se torna elementar, pois é a dialética do 

concreto e abstrato que vai nos possibilitar uma elaboração crítica, sendo a consciência 

do concreto que a desencadeia e o Plano de Estudo deve ser o condutor deste 

movimento. 

Garantir que o ponto de partida do processo de ensino – aprendizagem seja a 

situação em que se encontram os sujeitos é fundamental, mas, para culminância deste, 

deve-se valorizar igualmente o aporte teórico, assim sendo, o trabalho das disciplinas 

vinculado aos elementos da realidade e integrados entre si impõe desafios aos CEFFAs. 

O método e o instrumento do Plano de Estudo esbarram, neste caso, na dificuldade de 

superar os vícios convencionais na prática escolar, especialmente docente. O hábito 

ritmado, dos conteúdos, da disciplina, do horário, do trabalho individual, impostos por 

um programa determinado é herdado por todos que já passaram pelo sistema 

convencional de ensino, assim como, o entendimento do conteúdo e da disciplina como 

elementos puros e absolutos.  

Apesar do avanço das sistematizações do Plano de Estudo e do mecanismo do 

projeto das áreas e da reunião das áreas, este desafio ainda se manifesta no cotidiano dos 

CEFFAs. A nosso ver, provocado em grande parte pois o sistema da Pedagogia da 
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Alternância, na dialética método – indivíduo, ainda não consegue superar 

completamente os vícios convencionai. Outro aspecto a ser considerado é que realizar 

um trabalho contextualizado e integrado exige romper com a lógica na qual é produzida 

a ciência hegemonicamente.  

Sendo assim, trabalhar a ciência com a competência e coerência exigidas pela 

Pedagogia da Alternância e pelo Plano de Estudo exige do monitor o domínio científico 

da especificidade de sua área e sensibilidade para integração com as demais. 

A necessária formação técnico-científica dos educandos por que se bate a 
pedagogia crítica não tem nada que ver com a estreiteza tecnicista e 
cientificista que caracteriza o mero treinamento. É por isso que o educador 
progressista, capaz e sério, não apenas deve ensinar muito bem sua disciplina, 
mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, politica e 
histórica em que é uma presença. (FREIRE, 2000, p. 22). 
 

Compreendemos que o método do Plano de Estudo é uma potencialidade para o 

trabalho dos conteúdos, seja na dinâmica de desenvolvimento do estudo de um tema, 

seja na orientação específica de um momento de estudo, pois sua aplicação nestas duas 

abrangências permite concretizar uma educação contextualizada e integradora, que atue 

na superação do treinamento técnico-científico, sem negar aos estudantes o acesso ao 

conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade. À medida que a 

práxis do Plano de Estudo vai sendo aprimorada ela revela e ao mesmo tempo reafirma 

a Pedagogia da Alternância como uma estratégia educativa integrada no cenário das 

pedagogias progressistas e contra hegemônicas.  

No atual contexto, o vínculo com a realidade tem se tornado um elemento 

desafiador, mas, ao mesmo tempo, ele é o mérito do Plano de Estudo. O método parte 

da realidade concreta, mas não se restringe a realidade imediata, propondo em seus 

passos o aprofundamento científico dos fenômenos. Outra constatação importante é que 

a ineficiência de qualquer um dos passos do Plano de Estudo compromete seu objetivo 

principal de compreensão da realidade em sua totalidade e do movimento de 

conscientização. 

O trabalho integrado dos conteúdos na Pedagogia da Alternância transcende a 

simples junção de disciplinas. Ele deve dar valor às especificidades dos ramos da 

ciência, mas permitir através da relação dialética entre e prática – teoria, a integração 

dos diferentes saberes. 

O desenvolvimento desta pesquisa nos revela que os desafios postos à Pedagogia 

da Alternância e ao Plano de Estudo referem-se ao engessamento de suas formas. Faz-se 

necessário refletir como transformar as práticas pedagógicas para manter os princípios e 



19 
 

a práxis a qual a Pedagogia da Alternância se propõe como projeto contra hegemônico 

de educação e sociedade.  

Este é o elemento central desta pesquisa, o que levou a sua produção foi a 

inquietude gerada pela concepção do Plano de Estudo como um método articulador e 

instrumento propulsor do processo de ensino-aprendizagem e a percepção de que este 

movimento não se efetiva em sua completude nos CEFFAs. Ao final podemos afirmar 

que o principal desafio que gera esta diferença, abarca a compreensão restrita e ideal da 

realidade concreta sob a qual se pauta o desenvolvimento dos Planos de Estudo. É 

preciso superar o entendimento da realidade ou do concreto como aquilo que é empírico 

e apenas objetivo. Coerente com as concepções educacionais que enfatizam o ensino – 

aprendizagem, precisamos compreender o concreto como o saber prévio dos sujeitos, é 

este o ponto de partida, é este saber que deve ser questionado e sobre ele que os sujeitos 

vão gerar o desequilíbrio. O Plano de Estudo como método dialético deve promover as 

condições da conscientização dos sujeitos sobre seu mundo concreto, isto é, a partir do 

desequilíbrio e da reflexão científica sobre os fenômenos que os cerca e desenvolver 

uma concepção de mundo, uma subjetividade coerente com a materialidade de sua 

existência. 

Para além, refletir a Pedagogia da Alternância nos permite reafirmar que ela é um 

projeto transformador dos sujeitos e dialeticamente da realidade e o Plano de Estudo 

permite este movimento. A vivência do método, seja como estudante, monitor ou outros 

parceiros envolvidos, permite que os indivíduos estabeleçam uma nova conduta, um 

novo jeito de ser coerente com a filosofia do projeto de sociedade na qual a Pedagogia 

da Alternância se vincula.  

Como propõe o Plano de Estudo, como método de investigação e produção de 

conhecimento, as conclusões expressas nesta pesquisa não estão acabadas, é preciso 

discutir de forma ampla o Plano de Estudo e suas potencialidades como eixo articulador 

do processo de ensino e aprendizagem, assim como, aprofundar cientificamente sua 

compreensão e efetivação como método e sistematizar formas de aperfeiçoar sua 

aplicação em todas as dimensões de atuação no e do CEFFA.  
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