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[…] o campo e a cidade se complementam e, por isso mesmo, precisam ser
compreendidos como espaços geográficos singulares e plurais, autônomos e interativos, com
suas identidades culturais e modos de organização diferenciados, que não podem ser pensados
como relação de dependência eterna ou pela visão urbanoide e totalitária, que prevê a
intensificação da urbanização como modelo de país moderno. A modernidade é ampla e inclui
a todos e a todas, do campo e da cidade. Um país moderno é aquele que tem um campo de
vida, onde os povos do campo constroem as suas existências
Fernandes, 2011, p.137

[...] investir em escolas do campo é investir concomitantemente em saúde, educação e
nas demais áreas das políticas públicas. Hoje já se sabe que a permanência do homem no
campo está mais ‘Possível’ com o acesso às tecnologias e outras facilidades que só existiam
na zona urbana. O Estado pode até investir em Políticas para manter ‘O HOMEM NO
CAMPO’ mas não prioriza escolas do campo ou, pior, cogita fechá-las. Não é um tanto
quanto contraditório? O fechamento de escola, seja ela do campo ou não, é um retrocesso para
a sociedade. As escolas do campo contribuem para a formação do homem no campo e do
HOMEM PARA O CAMPO, ou seja, prepara o mesmo com condições para a permanência na
zona rural com qualidade de vida. Qualidade de vida que está dependente de uma alimentação
saudável, empregabilidade, rentabilidade familiar e com a soberania alimentar dos povos. Por
isso investir em escolas do campo é investir em uma educação que traga reflexos pertinentes
para a sociedade como um todo
Giseli, ex-aluna do CEIER de Vila Pavão

RESUMO

ALVES, João Batista Pereira. A educação profissional técnica integrada ao ensino médio
nos Centros Estaduais Integrados de Educação Rural (CEIERS) do Espírito Santo: a
práxis pedagógica orientada pela relação trabalho, ciência e cultura do campo. 2017. 309 f.
Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
Este texto apresenta um estudo sobre a Educação Profissional Técnica Integrada ao
Ensino Médio, tendo como foco a experiência nos Centros Estaduais Integrados de Educação
Rural do Espírito Santo. Trata-se de uma pesquisa que se insere no campo do materialismo
histórico e dialético, tendo como categorias do método a totalidade, historicidade, contradição
e mediação e, como categorias de conteúdo, a interdisciplinaridade e o trabalho como
princípio educativo. O processo de pesquisa se configurou a partir de uma abordagem
qualitativa, mas realiza também um tratamento quantitativo de dados sobre a realidade
investigada. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 21 professores, 3 coordenadores de
estágio, 30 alunos e 30 egressos. Os resultados demonstraram que a formação integrada
realizada por essas escolas como práxis educativa é fundamentada no trabalho como princípio
educativo e na interdisciplinaridade. Quanto à experiência interdisciplinar, que é orgânica ao
Projeto Político-Pedagógico, constitui-se como uma importante mediação da formação
integrada. A pesquisa evidenciou também que essas escolas construíram uma identidade
pedagógica própria, diferenciando-se das demais instituições do Sistema Estadual de Ensino,
fundamentando o seu currículo na formação política, na formação técnica, no respeito ao meio
ambiente, na valorização da cultura camponesa. Demonstram, na práxis pedagógica, a
possiblidade da formação integrada orientada pela relação entre trabalho, ciência e cultura, no
enfrentamento das condições adversas próprias da hegemonia neoliberal.
Palavras-chave: Ensino médio integrado. Educação do campo. Interdisciplinaridade. Trabalho
como princípio educativo. CEIER.

ABSTRACT

ALVES, João Batista Pereira. The professional techinical education integrated to middle
school in the combined state canters of rural education (CEIERS) os Espírito Santo: the
pedagogical praxis oriented by the relationship between work, Science and the countryside
culture. 2017. 309 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) –
Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
This piece presents a study on Technical Education Integrated onto High School,
focusing on the experience gathered from the State Integrated Centers of Rural Education of
Espírito Santo. It is a research that is inserted in the historical and dialectical materialism´s
field, having as categories of this method the totality, historicity, contradiction and mediation
and, as categories of content, interdisciplinarity and work as an educational principle. The
research process was based on a qualitative approach, but also performed a quantitative data
treatment on the reality investigated. The individuals participating in the research were 21
teachers, 3 internship coordinators, 30 students and 30 graduates. The results showed that the
integrated education carried out by these schools as an educational praxis is supported on
work as an educational principle and in interdisciplinarity. As for the interdisciplinary
experience, which is inherent to the Political-Pedagogical Project, it constitutes itself as an
important mediation of the integrated formation. The research also showed that these schools
built their own pedagogical identity, differentiating themselves from the other institutions of
the State Educational System, basing their curriculum on political formation, technical
education, on respecting the environment, and appreciating the peasant culture. They
demonstrate in the pedagogical praxis the possibility of integrated formation guided by the
relation between work, science and culture, in facing the neoliberal hegemony´s own adverse
conditions.
Keywords: Integrated High School. Field Education. Interdisciplinarity. Work as an
educational principle. CEIER.

RÉSUMÉ
ALVES, João Batista Pereira. L’education professionelle technique integrée aux lycées
profeccioneles, dans les Centros Estaduais Integrados de Educação Rural (CEIERS) do
Espírito Santo: la práxis pédagogique du point de vue rapport entre le travail, la Science et la
cultura payasanne. 2017. 309 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana)
– Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
Ce texte présente une étude sur la formation technique proposée par des lycées
professionnels, focalisée sur l’expérience des centres régionaux intégrés d’éducation rurale
d’Espírito Santo (Brésil). Il s’agit d’une recherche qui s’inscrit dans le matérialisme historique
et dialectique, ayant pour catégories de méthode la totalité, l’historicité, la contradiction et la
médiation et pour catégories de contenu la pluridisciplinarité et le travail comme principe
éducatif. Le processus de recherche est basé sur une approche qualitative, mais procède
également à un traitement quantitatif des données portant sur la réalité concernée. Ont
participé à la recherche 21 enseignants, 3 coordinateurs d’alternance, 30 élèves et 30 anciens
élèves. Les résultats obtenus ont démontré que la formation intégrée réalisée au sein de ces
institutions en tant que praxis éducative se fonde sur la conception du travail comme principe
éducatif aussi bien que sur la pluridisciplinarité. Quant à l’expérience pluridisciplinaire, qui
fait partie intégrante du projet politico-pédagogique, elle constitue une importante médiation
de la formation intégrée. La recherche a aussi mis en évidence le fait que ces institutions se
sont construit une identité pédagogique qui leur est propre, se distinguant de leurs
équivalentes dans le système éducatif régional et basant leurs programmes sur la formation
politique et technique ainsi que sur le respect de l’environnement et de la culture paysanne.
Elles démontrent donc, par leur praxis pédagogique, la possibilité d’une formation intégrée
guidée par le rapport entre le travail, la science et la culture et confrontée aux conditions
adverses qui caractérisent l’hégémonie néolibérale.
Mots-clés : Lycée professionnel. Éducation rurale. Interdisciplinarité. Travail comme principe
éducatif. CEIER.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho fundamenta-se na concepção de pesquisa científica que articula
dialeticamente, o mundo do trabalho e as respectivas mudanças históricas que ele vem
sofrendo com a educação. O estudo visa a analisar de forma crítica essa articulação, a partir
de um posicionamento que tenha a Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino
Médio1 (EPTIEM) como possibilidade de uma educação emancipatória, considerando a
interdisciplinaridade como mediação pedagógica dessa formação.
Nessa perspectiva, o foco não é apenas o plano de curso oficial, que é aprovado pela
Secretaria Estadual de Educação e pelo o Conselho Estadual de Educação em sua
representação, mas também a sua materialização efetiva na práxis2 pedagógica dos cursos de
EPTIEM ofertados nos três CEIERs – Centros Estaduais Integrados de Educação Rural
situados em Águia Branca, Boa Esperança e Vila Pavão, região noroeste do Espírito Santo.
A EPTIEM tem sido tema importante nos debates educacionais. Diferentes correntes
de análise têm-se manifestado – ora defendendo a sua importância, ora tecendo críticas à sua
institucionalização. De ambos os lados, têm-se apresentado argumentos plausíveis.
Entendemos que esses não devem ser vistos com um olhar reducionista. Nossas análises estão
fundamentadas nos estudos de Maria Ciavatta, Gaudêncio Frigottto, Marise Ramos, Ronaldo
Araújo, Dante Moura, dentre outros pesquisadores do campo do trabalho e educação que se
têm dedicado a essa temática nos últimos anos. Entretanto, cumpre-nos ressaltar a importância
da crítica nessa fundamentação teórica.
Nesse sentido, destacamos a análise de Nosella (2015) a partir de um questionamento
quanto ao aporte teórico em Gramsci para fundamentar a concepção de ensino médio
integrado no Brasil, a partir das categorias unitário, integrado e travessia. Segundo o autor,

1 O título do texto indica que é a Educação Profissional que se integra ao ensino médio. Tal concepção é
fundamentada pela Lei nº 11.741/08, que modificou o art. 39 da LDB – Lei nº 9.394/96 —, que passou a ter a
seguinte redação: “A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação
nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e
da tecnologia”.
2.Compartilhamos com o pensamento de Kosik(1986, p. 202) ao afirmar que “A práxis na sua essência [...] é a
revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que,
portanto, compreende a realidade (humana e não-humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do homem
não é a atividade prática contraposta à teoria: é determinação da existência humana como elaboração da
realidade”. Sendo assim, a práxis pedagógica dos CEIERs implica tanto a historicidade dessa experiência
quanto a criação de processos educativos coerentes com uma realidade própria, que é a Educação Profissional
integrada à Educação do Campo nessas escolas. Nosso estudo busca imergir nessas práxis para apreendê-las
em suas dinâmicas e contradições a partir do referencial teórico que orienta a pesquisa.
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[...] a implantação do ensino médio integrado unitário no Brasil exige profunda reforma do
ensino regular, sobretudo o princípio de caráter formativo” (NOSELLA, 2015, p.121).
Para fundamentar o debate acerca da formação integrada, apoiamo-nos em Ciavatta
(2005) para responder à questão: o que é integrar? “[...] Remetemos o termo integrar ao seu
sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade do diverso, de
tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas diversas mediações históricas que se
concretizam os processos educativos” (CIAVATTA, 2005, p.84). A concepção de EPTIEM
que orienta nossa pesquisa em termos ético-políticos e pedagógicos é da possibilidade de “[...]
construir uma proposta de integração de conhecimentos gerais e específicos no ensino médio,
que contemple a formação básica e a profissional de maneira que as pessoas se tornem
capazes de compreender a realidade e de produzir a vida” (RAMOS, 2007, p. 25).
A implantação e a expansão desta política pública (EPTIEM) na rede estadual do
Espírito Santo aguçaram nossa curiosidade, no sentido de investigar essa integração. O senso
investigativo provocou o desejo de realizar esta pesquisa nos três CEIERs, numa perspectiva
materialista histórico-dialética, para contribuir com os debates acerca das políticas públicas de
educação, sobretudo a Educação Profissional e a Educação do Campo.
Traremos para a pesquisa nosso olhar de pesquisador da própria prática – trabalhador
em educação pública há 36 anos, tanto em sala de aula como em função técnico-pedagógica.
Este trabalho reflete a paixão pelo tema, mas permite reconhecer as dificuldades e
contradições que permeiam a integração curricular.
Considerando a importância de discutir a integração curricular, procuraremos
desvendar, a partir da origem da Educação Profissional no Brasil, suas formas de atuação.
Analisaremos as práticas cotidianas observadas em três escolas do campo que ofertam a
EPTIM e, assim, procuraremos focalizar o currículo integrado como um possível espaço de
construção de um ensino médio mais inclusivo e democrático.
A partir desse contexto, estabelecemos como hipótese central: as condições da rede
estadual de ensino do Espírito Santo referentes à carreira docente de profissionais de EPT, à
estrutura de laboratórios específicos e à pouca experiência na oferta de cursos de educação
profissional se constituem como um limite para a oferta de EPTIEM. Porém, nosso
conhecimento do problema como educador e servidor da Secretaria de Educação nos leva à
hipótese de que, apesar dessa fragilidade, há experiências exitosas que têm a
interdisciplinaridade como mediação relevante na consolidação da concepção de ensino
médio integrado. No desenvolvimento da pesquisa, vimos que a práxis educativa dessas
instituições transcende a experiência interdisciplinar. Esta, de fato, é orgânica ao Projeto
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Político-Pedagógico (PPP) e é uma importante mediação da formação integrada. Mas vimos
também que a possibilidade dessa formação é construída com base no trabalho como princípio
educativo. Por essa razão, essa se tornou uma categoria de conteúdo juntamente com a
interdisciplinaridade.
A hipótese previamente anunciada nos orientou na elaboração do projeto de pesquisa,
que teve como objetivo geral compreender o sentido da interdisciplinaridade e do trabalho
como princípio educativo na proposta de integração curricular realizada na EPTIEM nos três
CEIERs, considerando-os como mediação relevante para a consolidação da concepção de
ensino médio integrado no plano pedagógico, em frente às condições concretas da rede
estadual.
Com o propósito de confrontar nossa hipótese, o objetivo geral desdobrou-se nos
seguintes objetivos específicos:
a) discutir as concepções de ensino médio integrado em debate;
b) construir um referencial teórico sobre a interdisciplinaridade e o trabalho como
princípio educativo coerente com a concepção de ensino médio integrado na
perspectiva da formação omnilateral;
c) analisar como a EPTIEM foi implantada nos CEIERs, a fim de compreender os
efeitos dessa política pública adotada no Brasil a partir do Decreto nº 5.154/04;
d) discutir os limites das condições de infraestrutura escolar e de carreira docente
mediante os quais a Educação Profissional técnica de nível médio está sendo
implantada nos CEIERs;
e) analisar a proposta de currículo integrado de cursos de EPTIEM dos CEIERs,
buscando captar como a interdisciplinaridade e o trabalho como princípio
educativo são abordados nessas propostas;
f) analisar práticas pedagógicas implementadas no desenvolvimento curricular de
cursos EPTIEM dos CEIERs, buscando captar como a interdisciplinaridade e o
trabalho como princípio educativo se manifestam concretamente na proposta
de currículo integrado;
g) confrontar as propostas de currículo integrado e as práticas pedagógicas
interdisciplinares com o referencial teórico sobre a interdisciplinaridade,
buscando identificar o quanto esta pode ser uma mediação relevante para a
consolidação da concepção de ensino médio integrado.
Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa sustenta-se no materialismo
histórico- dialético como enfoque teórico, metodológico e analítico que “[...] possibilita
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compreender a base material das ideias e, ao mesmo tempo, a força material das ideias na
reprodução social” (LESSA; TONET, 2011, p. 43).
A relevância social desta pesquisa justifica-se, antes, por buscar captar a dinâmica de
práticas pedagógicas orientadas pela concepção da formação integral, tendo como campo
empírico escolas com destaque político e social na oferta da Educação do Campo no Espírito
Santo. Esta pesquisa possibilitou, assim, problematizar as relações entre trabalho e educação
na contemporaneidade da Educação do Campo, considerando que

[...] a teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento efetivo se dá na e
pela práxis. A práxis, expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas
dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento: a teoria e a ação. A
reflexão teórica não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação
para transformar (FRIGOTTO, 1991 p.81).

Nesse percurso teórico, por meio da materialidade histórica, este estudo fundamenta-se
na apreensão da realidade como práxis, tendo a interdisciplinaridade como mediação e a
integração curricular como “[...] uma totalidade, na qual se articulam o fundamento (método),
a metodologia (operacionalização desse método) e a lógica que norteiam esses processos”
(OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007, p.19).
Essa opção teórica é pautada na constatação da importância do método desenvolvido
por Marx e Engels, como teoria para a transformação social. Além disso, esse método também
se configura como instrumento de luta política e pela compreensão da formação humana sob a
sociabilidade do capital. Em “O Capital” (1988), por exemplo, evidencia-se a importância
desse método. No prefácio da primeira edição, Marx (1988, p.18), apresenta de forma
introdutória o seu método, quando afirma que é “[...] mais fácil estudar um corpo como um
todo do que as células”. No prefácio da segunda edição, acrescenta: “É, sem dúvida,
necessário, distinguir o método de exposição formalmente, do método de pesquisa. A
pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e
rastrear sua conexão íntima” (p.26).
Uma das contribuições dessa concepção teórica é possibilitar uma percepção crítica da
realidade, de suas relações e contradições, particularidades e singularidades, reconhecendo
que fazem parte de um todo estruturado e dialético: uma sociedade que é, ao mesmo tempo,
política, econômica e cultural. Essa visão contribui para se investigar a política educacional na
sua totalidade, no sentido de estabelecer as relações possíveis para a sua compreensão,
captando os seus movimentos, considerando que, historicamente, o ensino médio no Brasil se
caracteriza pela dualidade estrutural: escola secundária para os dirigentes e escola profissional
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para os quadros do trabalho. Hoje, porém, na vigência do Decreto nº 5.154/2004 que teve,
posteriormente,

o

seu

conteúdo

incorporado

à

Lei

nº

11.741/2008,3

alterou-se

substancialmente a concepção de EPTIEM prevista na LDB nº 9.394/96. Os pressupostos de
integração entre a formação propedêutica e a formação profissional estão embasados nas
críticas à concepção burguesa de educação que permeia a educação brasileira desde os seus
primórdios.
Saviani (2012, p.132), ao discorrer sobre o tema educação, formação humana e
ontologia, esclarece:

Tendo em vista que é o trabalho que define a essência humana, podemos considerar
que está aí a referência ontológica para se compreender e reconhecer a educação
como formação humana. O homem se constitui como homem, ou seja, se forma
homem no e pelo trabalho. Esse processo de produção do homem, que coincide com
o seu processo de formação, vai se complexificando ao longo da história dando
origem a diversas modalidades de trabalho, entre as quais assume particular
relevância a diferenciação entre trabalho manual e intelectual ou entre trabalho
material e não material.

A referência ontológica para se reconhecer a educação como formação humana
descrita por Saviani (2012) e o entendimento da existência das relações que o homem
estabelece com a natureza para produzir a sua subsistência contribuem para pensar a realidade
concreta. Nesse sentido, Saviani (2009, p.110-111), ao analisar os princípios e elementos
intrínsecos a uma educação escolar que tem como pressuposto a prática social que se expressa
pelo modo de produção, destaca:

Primeiramente importa observar que o conceito de modo de produção, tal como
formulado e desenvolvido por Marx, não está circunscrito, como se tende a
interpretar, à economia. É, antes, um conceito ontológico, pois diz respeito ao modo
como é produzido o próprio ser dos homens. É isto o que se manifesta em sua
primeira formulação na Ideologia Alemã e em seu desenvolvimento ulterior nas
notas preparatórias (Grundrisse) para O Capital, como se pode ver no ‘Prefácio à
Contribuição à Crítica da economia política’ e nas ‘Formações econômicas précapitalistas’. Nesses dois últimos casos o conceito já recebe uma determinação
concreta, especificando-se os modos fundamentais que se manifestam
historicamente, nomeados como comunismo primitivo, asiático, escravismo antigo,
feudal e burguês moderno. Assim, o princípio fundamental inerente ao conceito de
modo de produção e aquilo que os homens são, decorre diretamente do modo como
eles produzem sua existência. Em consequência o modo de produção determina
todas as manifestações da existência humana, desde as formas da produção dos bens
3 Foram alterações significativas que ocorreram no Título V da LDB. Foi inserida a seção IV-A, Capítulo II, que
trata “da Educação Básica”. Assim, além da seção IV, que reporta ao “Ensino Médio”, foi acrescentada a seção
IV-A, que se refere a “Educação Profissional de Nível Médio” com a inserção de quatro novos artigos: 36A,36-B, 36-C e 36-D. Foi acrescentado, ainda, um novo parágrafo ao art. 37, já na seção V, que trata da
“Educação de Jovens e Adultos”. Finalmente, foi alterada a denominação do Capítulo III do Título V, para
“Educação Profissional e Tecnológica”, bem como foi alterada a redação dos dispositivos legais constantes dos
arts. 39 a 42 da LDB.
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materiais destinados ao consumo e à troca, até as formas da consciência. Portanto, a
forma de manifestação da educação também irá variar de maneira correspondente à
variação do conceito de modo de produção. Assim, a educação vigente no
comunismo primitivo terá características diversas em relação àquela produzida no
âmbito do modo de produção asiático, antigo, feudal ou no modo burguês moderno,
isto é, capitalista.

Nesse contexto, consideramos que as premissas marxistas continuam válidas, ainda
que a historicidade seja fundamental. Assim, o estudo sobre a relação teoria e prática à luz do
método materialista e dialético ganha relevância num tempo de grandes desafios. No
momento de mais amplo desenvolvimento capitalista, as desigualdades sociais permanecem,
os monopólios crescem sobre as economias nacionais, os interesses privados avançam sobre
as necessidades básicas alargando os espaços de lucratividade do capital. Como
enfrentamento dessa realidade, concordamos com a proposta de Ellen Wood (2003, p.14),
quando nos diz que:

Em oposição à tendência dominante proponho partir da premissa de que a crítica do
capitalismo é urgentemente e necessária, que o materialismo histórico ainda oferece
a melhor base sobre a qual é possível construí-la e que o elemento crítico do
marxismo está acima de tudo em sua insistência na especificidade histórica do
capitalismo – com ênfase tanto na especificidade de sua lógica sistêmica quanto na
sua historicidade. Em outras palavras, o materialismo histórico aborda o capitalismo
de uma forma exatamente antitética às modas atuais: a unidade sistêmica do
capitalismo em vez de meros fragmentos pós-modernos, mas também a
historicidade- e daí a possibilidade de sua superação- e não a inevitabilidade
capitalista e o fim da história.

Com essa referência teórica, o estudo sobre a EPTIEM em uma escola do campo é
uma importante contribuição para a possibilidade de se reconstruir o ensino médio das nossas
escolas na perspectiva emancipatória. Essa integração traz para o interior da escola a
possibilidade de diálogo entre o ensino propedêutico e o ensino técnico, cuja separação
historicamente tem expressado a dualidade estrutural da educação brasileira. Assim, na
implantação da EPTIEM, há possibilidades de se manifestarem, no interior da escola, vozes
diferentes e discordantes de pessoas com diferentes razões de ser e estar na escola
experimentando o espaço escolar vivo de interações.
Dessa forma, entendemos que a contribuição do marxismo para a pesquisa no campo
educacional deve ser considerada a partir do nível de compreensão geral que este proporciona
para o conhecimento da totalidade social, considerando que a educação é parte integrante
desta sociedade capitalista. Para tanto, há que se considerar que, a partir do materialismo
histórico e dialético, essa totalidade não permite a compreensão da educação propedêutica e
técnica como opostas, mas, com base nesse método, há uma contribuição para a análise
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científica da realidade e, ao mesmo tempo, fornecem subsídios para uma ação política
transformadora.
Essa opção teórica se justifica por se compreender que o modo de produção capitalista
continua produzindo desigualdades sociais, pobreza, guerras, ameaças ao meio ambiente,
violência física e simbólica cotidianamente. Mais do que nunca se faz necessária uma análise
crítica dessa realidade, assim como a sua transformação. Para tanto, é importante
compreender os condicionantes históricos, políticos, econômicos e sociais desse processo.
Isso passa, também, pelo debate sobre o papel da Educação Profissional e Tecnológica para a
compreensão da relação teoria e prática.
Para a construção lógica do método fundamentado no pensamento marxista, serão aqui
apresentadas historicidade, totalidade, mediação e contradição, como categorias orientadoras
da pesquisa, contextualizando-as com a proposta pedagógica dos CEIERs.
A historicidade, no materialismo histórico e dialético, potencializa o homem como
autor da história. Nesse sentido, inserir a historicidade como categoria de análise em um
estudo acerca da EPTIEM nos CEIERs implica reconhecer a materialidade do tempo histórico
dessas instituições de ensino, confrontando-o com a realidade.
Marx concebe a história como um conhecimento dialético e materialista que traz do
passado elementos para os fenômenos contemporâneos, reconhecendo o homem como
principal protagonista da história. Em “O dezoito brumário de Luiz Bonaparte” destaca:
Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem
sob circunstância de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam
diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações
mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando
parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais
existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram
ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestados os
nomes, os gritos de guerra, as roupagens, a fim de apresentar a nova cena da história
do mundo nesse disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada (MARX;
ENGELS, 2003, p.7).

E, na “Miséria da filosofia”, o autor ressalta que: “Os mesmos homens que
estabeleceram as relações sociais de acordo com a sua produtividade material, produzem
também os princípios, as ideias, as categorias, de acordo com as suas relações sociais”
(MARX; 1976, p .88).
Em seu volume I, de “O capital”, Marx expõe o desenvolvimento histórico de uma
economia mercantil simples, tendo a mercadoria como ponto de partida para analisar a lógica
e o tempo histórico do modo de produção capitalista, a partir da lógica do desenvolvimento do
capital (CORAZZA, 1996). Nesta lógica da produção capitalista apontada por Marx, o
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homem precisa ter uma visão em conjunto da sociedade, fazendo assim a sua história. Nesse
contexto, a categoria Totalidade contribui para compreendermos que:

Na realidade, totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade
como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classe de
fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. Acumular
todos os fatos não significa ainda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em
seu conjunto) não constituem, ainda, a totalidade. Os fatos são conhecimento da
realidade se são compreendidos como fatos de um todo dialético – isto é, se não são
átomos imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saia
constituída – se são entendidos como partes estruturais do todo (KOSIK, 1976, p.
35-36).

Trazer contribuições plausíveis para a compreensão da política de EPTIEM no
movimento da contradição dialética na sua totalidade pressupõe trazer ao diálogo a história da
Educação Profissional que é marcada pela forma preconceituosa ao trabalho manual, fato que
remete aos primórdios da Educação Profissional no Brasil4. Contrapondo-se a essa concepção,
o ensino médio integrado tem como princípio norteador a formação omnilateral, rompendo
com a dualidade estrutural entre conhecimento geral e conhecimento técnico, integrando
trabalho, ciência, técnica e cultura. Considerando que não se pode compreender essa política
pública de integração curricular sem considerar o todo, a categoria totalidade é fundamental
para se captar a dialética do real. A perspectiva da totalidade exige que se busque entender o
processo histórico de construção do fenômeno, pois:

Esta categoria implica na concepção de realidade enquanto um todo em processo
dinâmico de estruturação e de autocriação, onde os fatos podem ser racionalmente
compreendidos a partir do lugar que ocupam na totalidade do próprio real e das
relações que estabelecem com outros fatos e com o todo; onde os fatos são parte
integrante de um processo de concretização que se dá através do movimento e das
relações que ocorrem das partes para o todo e do todo para as partes, dos fenômenos
para a essência e vice-versa, da totalidade para as contradições entre as partes
(equilíbrio, harmonia/desequilíbrio, desarmonia) onde os conceitos entram em
movimento recíproco e se elucidam mutuamente, atingindo níveis crescentes de
concentricidade (KUENZER, 1998, p. 64).

Na pesquisa sobre EPTIEM, a totalidade ocorre no sentido de captar as relações
sociais que envolvem esse processo a partir da sua complexidade, mas reconhecendo que não
se podem compreender os fatos sem considerar o todo. Para tanto, torna-se fundamental ter
uma visão do conjunto da realidade. De acordo com Konder (19871), é a partir da visão do
conjunto que é possível entender cada uma de suas partes. Segundo o autor:

4 Fonseca (1961, p. 68) afirma que a História da Educação Profissional no Brasil ficou marcada com o estigma
da servidão, por terem sido os índios e os escravos os primeiros aprendizes do ofício.
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No trabalho, por exemplo, dez pessoas bem entrosadas produzem mais do que a
soma das produções individuais de cada uma delas, isoladamente considerada. Na
maneira de se articularem e de constituírem uma totalidade, os elementos individuais
assumem características que não teriam, caso permanecessem fora do conjunto
(KONDER, 1981, p. 37-38).

Ao analisar um fato concreto, na perspectiva do materialismo histórico-dialético, é
preciso, também, considerar a essência e a aparência, bem como as suas contradições. No que
se refere à EPTIEM, a concepção de integração curricular muitas vezes se manifesta como
justaposição de conteúdos curriculares, ao contrário do que afirma Ramos (2005a, p.116))
quando nos diz: “[...] O currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o processo
de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam aprendidos como sistema de
relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender”.
Nesse sentido, ao conceber a EPTIEM como uma totalidade concreta, deve-se
reconhecer que “[...] as contradições existentes nas relações de classe se fazem presentes na
educação, dada a sua presença imanente nessa totalidade histórica e social” (CURY, 1987, p.
53).
Ciavatta (2001, p.132), ao discorrer sobre a totalidade social pela ação dos sujeitos
sociais, alerta para o fato de que a compreensão de totalidade esbarra em algumas distorções:

Uma é a aproximação semântica com o totalitarismo de esquerda ou de direita,
evocado justamente, como um cerceamento absoluto à dignidade humana. Outra
dificuldade é a compreensão equivocada de que a totalidade tem o sentido de tudo, o
que inviabiliza um processo sério de conhecimento. No sentido marxiano, a
totalidade é um conjunto de fatos articulados ou o contexto de um objeto com suas
múltiplas relações ou, ainda, um todo estruturado que se desenvolve e se cria como
produção social do homem.

Frigotto (1991, p. 81) alerta para a simplificação tanto no entendimento quanto na
aplicação das categorias do enfoque marxista nas pesquisas educacionais, pois

[...] com isso confunde-se a necessária relação parte-todo com a ideia de um método
capaz de exaurir todos os infinitos aspectos de uma determinada realidade, captar
todas as contradições e todas as mediações. Ignora-se, assim, o caráter relativo,
parcial, provisório, de todo conhecimento histórico, e que o conhecimento científico
não busca todas as determinações, as leis que estruturam um determinado fenômeno
social, senão que busca todas as determinações e leis fundamentais.

Para Marx, a realidade existente, antes de ser conhecida, apresenta-se apenas como
pressuposição, pois, “[...] para a consciência, o mundo concebido é o único efetivo e a [...]
totalidade concreta, como totalidade de pensamentos, um produto do pensar, do conceber”
(MARX, 1978, p.117, apud CORAZZA, 1996, p. 49). “O todo, tal como aparece no cérebro
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como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro pensante que se apropria do mundo
do único modo que lhe é possível” (MARX, 1978 p.117, apud CORAZZA, 1996, p. 49).
Partindo dessa concepção de Marx, a utilização da categoria totalidade na pesquisa
sobre EPTIEM contribui para o entendimento de que a realidade é uma totalidade concreta.
No movimento da contradição dialética, essa totalidade é formada por um conjunto de fatos
que se constituem num todo estruturado e dialético de diversas partes, que não é a soma das
partes, mas que se relacionam entre si e em movimento.
A defesa do referencial teórico-metodológico fundamentado na categoria mediação,
justifica-se pela compreensão de que as mediações abrem espaços para que as teorias se
concretizem. Essa categoria é compreendida, no campo educacional, como imperativo no
plano material, histórico e cultural e no plano epistemológico no registro de implicações
teóricas no processo de investigação. Assim, cumpre ressaltar que:

A categoria da mediação expressa as relações concretas e vincula mútua e
dialeticamente momentos diferentes de um todo. Nesse todo, os fenômenos ou o
conjunto de fenômenos que o constituem não são blocos irredutíveis que se
oponham absolutamente, em cuja descontinuidade a passagem de um ao outro se
faça através de saltos mecânicos. Pelo contrário, em todo esse conjunto de
fenômenos se trava uma teia de relações contraditórias, que se imbricam
mutuamente (CURY, 1987, p. 43).

Para Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p.102-103),

A mediação é, portanto, uma força negativa que une o imediato ao mediato e, por
isso, também os separa e os distingue. Apesar de permitir a passagem de um termo a
outro, ela não é apenas uma ‘ponte’ entre os dois polos, ela é um dos elementos da
relação responsáveis para viabilizá-la. A mediação permite que, pela negação, o
imediato seja superado no mediato sem que o primeiro seja anulado ou suprimido
pelo segundo, ao contrário, o imediato está presente no mediato e este está presente
naquele, então ela é a responsável pela reflexão recíproca de um termo no outro. O
mediato não supera o imediato, quem o faz é a mediação. Assim, a força inerente à
superação não se manifesta nos pólos da relação, o imediato e o mediato, ela é uma
propriedade da mediação.

Em nosso estudo, a interdisciplinaridade se manifestou como uma mediação na
integração curricular. Considerando que as disciplinas se constituem historicamente como
uma forma de organizar o conhecimento em seções tematizadas da realidade (KOSIK, apud
RAMOS, 2005), a interdisciplinaridade tornou-se, não sem contradições, uma mediação
pedagógica5 que pode permitir a compreensão dos conteúdos de ensino como um sistema de

5 Essa expressão foi cunhada pela Profª Maria Eliza Brefere Arnoni. Tem sua base filosófica pautada na
Ontologia do Ser Social, constituindo-se, assim, como uma categoria de análise capaz tanto de explicar quanto
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relação que expressa a totalidade social. Potencializar a mediação como categoria nesta
proposta de pesquisa é reconhecer que: [...] a relação trabalho e educação, tratada sob a lógica
das mediações, é atravessada pelas categorias de tempo, espaço e sujeito social”
(CIAVATTA, 2001, p.152).
A mediação, como categoria de pesquisa, contribui para o reconhecimento de
implicações sociais, econômicas, políticas etc. no contexto educacional. Para Marx e Engels, a
realidade é contraditória onde a ideologia está relacionada com a produção das ideias pelo
meio social. Assim destacam os autores:

A produção das ideias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e
intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; ela é a
linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos
homens aparecem aqui como a emanação direta de seu comportamento material. O
mesmo acontece com a produção intelectual tal como se apresenta na linguagem
política, nas leis, na moral, na religião, na metafísica etc. de todo um povo. São os
homens que produzem suas representações, suas ideias etc [...]. A consciência nunca
pode ser mais que o ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real
(MARX; ENGELS, 2001, p.19).

Ao trazer a categoria mediação, parte-se do seu entendimento como uma relação
dialética que possibilita compreender as tensões que se manifestam no processo de integração
do ensino médio propedêutico no interior da escola. Dessa forma, essa categoria não é apenas
um instrumento para a intervenção da realidade, mas a possibilidade de compreensão da
Educação Profissional numa perspectiva ontológica que “[...] transforma a relação pedagógica
que deixa de ser centrada no Conhecimento para centrar-se no Ser, o Ser Social” (ARNONI,
2008, p.14).
Para Konder (1981, p.48), “[...] as mediações, entretanto, obrigam-nos a refletir sobre
outro elemento insuprimível da realidade: as contradições”. Nesse sentido, no processo
dialético da práxis pedagógica dos CEIERs, a contradição se configura, também, como uma
categoria relevante nesta pesquisa, pois “[...] a contradição como realidade e expressão da
realidade é capaz de indicar à educação não apenas seu momento de integração no projeto de
dominação, exercido pela ação e política existentes, mas também seu momento possível de
negação e resistência” (CURY, 1987, p.121).
Tendo a Educação Profissional e a Educação do Campo como centralidade desta tese,
o princípio da contradição deverá ser captado a partir das dualidades históricas no sistema
educação brasileira: ensino manual x ensino intelectual e educação do campo x educação
apresentar alternativas metodológicas para as práticas educativas (OLIVEIRA; ALMEIDA; ARNONI, 2007,
p.75-76).
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urbana. Nesse contexto, trazer a categoria contradição neste trabalho, reconhecendo os limites
da instituição escolar no cenário da sociedade capitalista, é apreender dela o que é essencial
para nos subsidiar na interpretação da realidade.
Oliveira, Almeida e Arnoni (2007, p. 93) nos auxiliam nesse processo, quando
afirmam:

A contradição talvez seja a categoria mais fácil de entender, mas é, com certeza, a
mais difícil de se viver. Dizemos isto, em primeiro lugar, porque o método de
análise não se presta apenas para ajudar-nos a pensar, ele também nos ajuda a viver,
coerentemente, com o que pensamos. Em segundo lugar, não fomos socializados e
educados para conviver com as contradições, ao contrário, nos ensinaram a extirpálas. Porém, na lógica dialética, a contradição é vital para explicar tanto a natureza
quanto a sociedade, bem como as relações entre os seres humanos e a natureza.

Ao potencializar a categoria contradição nesta pesquisa, é importante o alerta de
Gadoti (1983, p. 30), quando nos diz que: “[...] Na passagem de um aspecto dominante para
outro, a contradição poderá apresentar-se sob a forma de antagonismo. No dizer de Lênin, ‘o
antagonismo e a contradição não são a mesma coisa. No socialismo, o primeiro desaparecerá,
a segunda continuará”.
Para além das categorias de análise acima mencionadas — totalidade, mediação,
historicidade e contradição — presentes na pesquisa, apresentamos duas categorias de
conteúdo, a saber: interdisciplinaridade, que será abordada no Capítulo IV desta tese, e o
trabalho como princípio educativo, no quinto capítulo.
A inserção dessas duas categorias de conteúdo na presente pesquisa é apoiada na
concepção de Kuenzer (1998), quando problematiza que as categorias metodológicas não são
suficientes para a definição de uma pesquisa investigativa. Para tanto, a autora sinaliza que as
categorias de conteúdos ancoradas pelas categorias de análise são fundamentais na
compreensão do objeto. Segundo a autora:

[...] Sua definição se faz através da apropriação teórico-prática do conteúdo. Em
resumo pode-se afirmar que a metodologia se define através da expressão das leis
universais (categorias metodológicas que definem a forma de integração) e a sua
aplicação ao particular (as categorias do conteúdo específicas para cada pesquisa e
determinadas a partir de seus objetivos), derivando-se, da clareza que se tenha destas
dimensões, sua fecundidade. Cada categoria do conteúdo, por sua vez, é passível de
detalhamento em subcategorias, a partir das o pesquisador coletará e organizará os
dados, configurando-se assim um movimento que vai do geral ao particular na
exposição, e do particular ao geral na investigação e na exposição (KUENZER,
1998, p. 66).
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Ao propor a inserção das categorias historicidade, totalidade, mediação e contradição
como categorias do método e interdisciplinaridade e trabalho como princípio educativo como
categorias de conteúdo em uma pesquisa sobre a integração curricular do ensino médio com o
ensino técnico na educação do campo, vemos a possibilidade de potencializar um estudo de
política pública sob a égide de liberdade e pluralidade de pensamento que conduzem a uma
totalidade concreta que tem a formação humana como horizonte.
Nessa perspectiva, este estudo constitui-se como uma busca metodológica,
considerando-se que “[...] romper com o modo de pensar dominante ou com a ideologia
dominante é, pois, condição necessária para instalar um método dialético de investigação”
(FRIGOTTO, 1991, p.77).
Essa abordagem metodológica contribui para o reconhecimento da totalidade, a partir
de uma consciência crítica, capaz de proporcionar uma visão da realidade como movimento
da contradição dialética. Nessa concepção de pesquisa, há que se reconhecer que o método
não deve ser entendido de forma dogmática, mas possibilitar uma reflexão crítica a partir do
confronto com a realidade concreta, tendo em vista uma defesa de uma política de Educação
Profissional e Tecnológica que se vincule a um projeto de desenvolvimento econômico e
social, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.
Com a intenção de compreender os sentidos da integração da Educação Profissional
com o ensino médio na experiência dos CEIERs, percorremos um caminho investigativo que
nos possibilitou captar esse processo de integração na perspectiva da formação omnilateral.
Para a efetivação desta pesquisa, realizamos um percurso metodológico que se iniciou a partir
da reconstrução histórica do Educação Profissional no Espírito Santo, situando a trajetória
dessas instituições de ensino ao longo de 35 anos de existência. Para além dos aspectos
históricos dos CEIERs, tínhamos também o propósito de adentar pelo PPP dessas escolas, no
sentido de identificar os princípios e as práticas pedagógicas na integração da Educação
Profissional com o ensino médio, tendo a interdisciplinaridade como mediação. Nessa
perspectiva, este processo de pesquisa se configurou a partir de uma abordagem qualitativa,
mas assume também uma abordagem quantitativa.
Na articulação dessas duas dimensões, é importante o alerta de André (2002, p. 24),
quando a autora nos diz que:
O uso do termo ‘pesquisa quantitativa’ para identificar uma pesquisa positivista de
ciência parece-me no mínimo reducionista. Associar a quantificação com
positivismo é perder de vista que quantidade e qualidade estão intimamente
relacionadas. Por essa razão não me parece ser muito conveniente continuar usando
o termo ‘pesquisa qualitativa’ de forma tão ampla e genérica como preferem alguns
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[...]. Eu reservaria os termos quantitativo e qualitativo para diferenciar técnicas de
coleta ou, até melhor, para designar o tipo de dado obtido, e utilizaria denominações
mais precisas para determinar o tipo de pesquisa realizada: histórica, descritiva,
participante, fenomenológica etc.

Sobre o prisma do materialismo histórico e dialético, Gramsci (2012) também
estabelece a relação entre as dimensões qualitativa e quantitativa na pesquisa. Para o autor:

Se o nexo quantidade-qualidade é inseparável, coloca-se a questão: onde é mais útil
aplicar a própria força de vontade, em desenvolver a quantidade ou a qualidade?
Qual dos dois aspectos é mais facilmente controlável? Qual é a mais facilmente
mensurável? Sobre qual dos dois dados é possível fazer previsões, construir planos
de trabalho? A resposta parece indubitável: sobre o aspecto quantitativo. Afirmar,
portanto, que se quer trabalhar sobre quantidade, que se quer desenvolver o aspecto
‘corpóreo’ do real, não significa que se pretenda esquecer a ‘qualidade’, mas, ao
contrário, que se deseja colocar o problema qualitativo da maneira mais concreta e
realista, isto é, deseja-se desenvolver a qualidade pelo único modo no qual tal
desenvolvimento é controlável e mensurável. (GRAMSCI, apud FERRARO,2012,
p.129)

No processo de articulação entre as abordagens qualitativa e quantitativa, valemo-nos
do trabalho empírico realizado nessas três instituições. Iniciamos com a solicitação ao Exmo.
Sr. Secretário Estadual de Educação, solicitando a autorização para a realização da pesquisa
nos três CEIERs (APÊNDICE A). A partir da autorização da Secretaria de Educação,
iniciamos o nosso contato com a Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia, à
qual os três CEIERs estão vinculados, e com os três diretores. Em todas as três instituições,
tivemos apoio institucional para a realização da pesquisa.
A primeira fase do processo de investigação se deu por meio de uma reunião com a
equipe gestora de cada centro, quando conhecemos um pouco de cada uma das escolas, de
algumas Unidades de Demonstração, Experimentação e Produção (UDEPs). Desse modo, a
observação se iniciou no primeiro contato com a escola. Nesse sentido, a observação se
configura como um contato com a realidade concreta, que tem um papel importante no
processo investigativo para adentrar na proposta pedagógica dessas escolas, possibilitandonos desvelar os sentidos da integração da Educação Profissional com o ensino médio em
escolas do campo. Quanto a esta fase de observação, Triviños (1987, p.153) esclarece:

Observar, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é destacar de um
conjunto (objetos, pessoas, animais, etc.) algo especificamente, prestando, por
exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho, etc.). Observar um
‘fenômeno social’ significa, em primeiro lugar, que determinado evento social,
simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que,
em sua dimensão singular, seja estudado em seus atos, atividades, significados,
relações etc. Individualizam-se ou agrupam-se os fenômenos dentro de uma
realidade que é individual, essencialmente para descobrir seus aspectos aparenciais e
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mais profundos, até captar, se for possível, sua essência numa perspectiva específica
e ampla, ao mesmo tempo, de contradições dinamismos, de relações etc.

O passo seguinte da pesquisa foi a análise documental, considerando que segundo
Lüdke e André (1986, p. 38), “[...] análise documental pode se constituir numa técnica valiosa
de abordagem de dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. Nessa fase da pesquisa,
foi realizada uma primeira organização dos documentos a serem analisados, como os PPPs
dos CEIERS e os Planos de Cursos. Partindo desses dois documentos, surgiram outros que
também são considerados como elementos essenciais no processo de integração curricular,
como o relatório dos temas geradores, projetos, avaliação interdisciplinar do CEIER/BE,
dentre outros.
Outra importante etapa da pesquisa para a coleta de dados foi a realização de um
grupo focal que teve a participação do professor Dr. Erineu Foerste6, e do professor Dr. José
Pacheco de Jesus, integrantes do Grupo de Pesquisa Cultura, Parceria e Educação do Campo,
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo.
Esse grupo focal foi constituído por um ex-diretor do CEIER/VP, dois diretores (Águia
Branca e Boa Esperança), um professor do CEIER/VP e um representante do Conselho de
Escola do CEIER/AB, que é pai de aluno e egresso do CEIER. Com o objetivo de trazer ao
diálogo a história dos CEIERs, assumimos, juntamente com o professor Erineu Foerste e José
Pacheco de Jesus, a função mediadora desse grupo.
Nas palavras de Gatti (2005, p.9) “[...] o grupo focal permite emergir uma
multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de interação
criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de
manifestar”. Foi exatamente isso que ocorreu na reunião desse grupo focal. Com diálogos e
interlocuções

interativas,

os

participantes

abordaram

os

movimentos

históricos,

socioculturais, as resistências, os sonhos e as esperanças da luta cotidiana por uma educação
do campo como práxis educativa adotando os princípios das atividades agroecológicas ao
longo desses 35 anos.

Recomendamos que contassem sua versão da história, de seu papel na construção e na
vivência do CEIER. Dessa forma, os sujeitos que participaram do encontro fizeram suas falas
6 O professor Dr. Erineu Foerste é líder do Grupo de Pesquisa Cultura, Parceria e Educação do Campo, com
registro no CNPQ e atualmente coordena o Programa Escola da Terra, criado, em nível nacional em 2013 para
promover a formação continuada de professores de escolas multisseriadas. No Estado do Espírito Santo, é
ofertado desde 2015, em alternância, atendendo 54 municípios.
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a partir do que cada um deles vivenciou, trazendo contribuições para o debate acerca dos 35
anos de história dos CEIERs. Ofereceram pistas importantes para compreendermos a
materialização da proposta pedagógica de uma educação do campo como política pública e
com impacto significativo na vida dos filhos dos trabalhadores rurais. O capítulo segundo
desta tese tem como centralidade o resultado desse grupo focal.
Com a intencionalidade de confrontar a hipótese inicial com a PPP dos CEIERs, além
do grupo focal, realizamos uma pesquisa de coleta de dados com três grupos de sujeitos –
professores, alunos e egressos — que foram fundamentais para a pesquisa de campo. Essa
amostra foi constituída por 21 professores, 30 alunos e 30 egressos, divididos igualmente por
cada unidade de ensino. O instrumento aplicado para os três segmentos era composto de
questões objetivas com o propósito de traçar o perfil dos sujeitos e questões abertas,7
conforme os APÊNDICEs B, C e D desta tese. As questões abertas são importantes para
analisar os dados a partir das mediações e contradições que, na perspectiva do materialismo
histórico e dialético, contribuem para desvelar o real.
A escolha dos sujeitos teve o aporte dos coordenadores dos cursos de cada CEIER.
Tanto para os alunos como para os professores, os questionários foram aplicados na escola. O
contato com os egressos foi inicialmente por telefone e posteriormente por e-mail. Os
coordenadores de cursos nos forneceram o número do telefone, o que nos possibilitou o
primeiro contato quando os convidamos para participar da pesquisa. Após a concordância dos
egressos, enviamos o questionário por e-mail. É importante destacar que apenas os
professores não foram identificados nesta pesquisa em função do acordo do pesquisador com
os entrevistados.
Na última etapa da pesquisa, para fundamentar a seção 2 do quinto capítulo, que tem
como centralidade o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que é desenvolvido pelos alunos
dos CEIERs, entrevistamos os coordenadores dos TCCs. A entrevista foi gravada a partir do
roteiro (APÊNDICE E) elaborado pelo pesquisador. Os três entrevistados concordaram com a
sua identificação no processo da pesquisa.
Diante do exposto sobre o percurso metodológico deste trabalho, fundamentado no
materialismo histórico, utilizamos as categorias do método e as categorias de conteúdo, na
perspectiva de apreender o concreto. Com diferentes abordagens em cada etapa da pesquisa,
tínhamos o intuito de possibilitar que os sujeitos explicitassem a concepção do real do PPP de
cada CEIER. Nesse sentido, é possível considerar que a dinâmica desta pesquisa foi
7 Nas questões abertas, foi respeitada a grafia original da escrita dos sujeitos, tendo em vista que os
questionários foram respondidos por escrito.
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importante para desvelar a realidade, perpassando por múltiplas mediações para uma
apreensão do concreto. Dessa forma, o método “[...] constitui-se em uma espécie de mediação
no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação
dos fenômenos sociais” (FRIGOTTO, 1991, p.77).
Assim, no nível de exposição, este trabalho está estruturado como se segue.
Procuramos, ao longo de cinco capítulos que o compõem, encaminhar as discussões na
tentativa de problematizar algumas questões, tendo como eixo norteador da pesquisa a
categoria interdisciplinaridade como mediação e o trabalho como princípio educativo na
EPTIEM dos CEIERs.
Na introdução do texto, estão explicitados os objetivos, o problema e a hipótese de
pesquisa, bem como o contexto institucional e profissional que originou a investigação
acadêmica. Há também uma exposição do referencial teórico metodológico na perspectiva do
materialismo histórico e dialético. Nesta introdução, são apresentadas as categorias gerais do
trabalho para subsidiar a compreensão das mediações históricas, políticas, econômicas e
sociais do fenômeno.
Os aspectos históricos da Educação Profissional do Espírito Santo são apresentados no
primeiro capítulo deste texto. Nessa abordagem histórica, consideramos, também, a gênese da
Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Tendo em vista a
importância da empiria para fundamentar a tese, trazemos ainda, neste capítulo, um estudo
exploratório realizado pela Secretaria de Educação. Nesse estudo, são apresentadas as
concepções de ensino médio integrado expressadas pelos professores e alunos num
levantamento de natureza quantitativa. Agregamos a percepção dos coordenadores de curso
em relação ao ensino médio integrado
No segundo capítulo, ainda influenciado pelos aspectos históricos da educação
capixaba, apresentamos o contexto histórico em que foi concebido o primeiro CEIER no
Espírito Santo. Também é abordada a concepção do projeto pedagógico do CEIER, tendo
como horizonte a agroecologia.
Considerando a importância de apresentar o contexto do estudo, bem como os sujeitos
que participaram desta pesquisa, trazemos, no terceiro capítulo, os dados quantitativos sobre
esses participantes e algumas questões de natureza qualitativa acerca da concepção do CEIER
e da Educação do Campo.
O quarto capítulo, intitulado “A interdisciplinaridade como mediação na formação
propedêutica e técnica,” traz uma abordagem histórica da interdisciplinaridade e uma análise
acerca de três tendências que envolvem um estudo sobre o tema. Apresentamos o tema
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gerador e as UDEPs como estratégia no desenvolvimento da interdisciplinaridade dos
CEIERs. Ainda neste capítulo, associamos o tema gerador à interdisciplinaridade, como uma
relação que, em nossa visão, pode ser profícua para fundamentar uma proposta
epistemológica coerente com os princípios da EPTIEM.

Finalizando, apresentamos a

concepção de interdisciplinaridade praticada nos CEIERs pelo grupo de sujeitos que
participaram da pesquisa.
No quinto e último capítulo desta tese, procuramos realizar uma incursão pelos Planos
de Cursos e pelos PPPs dos CEIERs, relacionando-os com os princípios do ensino médio
integrado. Os trabalhos de Conclusão de Curso também são apresentados como um construto
epistemológico importante na formação integrada. Finalizamos este capítulo abordando a
interdisciplinaridade e o trabalho como princípio educativo como síntese dos princípios do
ensino médio integrado.
Com o intuito de dar visibilidade a essas três instituições de ensino, procuramos com a
nossa pesquisa desvendar, a partir da história de 35 anos, os princípios e as práticas dos
CEIERs na defesa de uma Educação do Campo comprometida com os anseios e as
necessidades dos trabalhadores rurais. Durante o período da pesquisa desta tese, analisamos as
práticas cotidianas desse tempo histórico, potencializando os princípios de integração da
Educação Profissional com o Ensino Médio. Com a intenção de não concluir este trabalho,
por acreditar na educação como um processo em construção, não temos a pretensão de
apresentar caminhos ou soluções para a Educação do Campo, mas subsidiar o leitor com
vistas a uma reflexão acerca da reinvenção da escola pública rural por meio da integração
entre ciência, cultura e trabalho.
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE
ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Abordar a questão da história da Educação Profissional no Espírito Santo constitui
uma problemática complexa e de difícil delineamento, devido à escassez de fontes
organizadas e pela falta de materiais e publicações que possibilitem uma análise mais precisa
dessa história no Estado do Espírito Santo. Essa limitação justifica-se talvez pela controversa
trajetória dessa modalidade de ensino no Brasil.
Historicamente, o ensino médio no Brasil teve diversas denominações, devido às
indefinições em relação à sua identidade, oscilando entre as alternativas de aprofundar os
conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental e também preparando o aluno para dar
continuidade aos estudos em nível superior ou oferecer profissionalização, com caráter de
terminalidade, e, em determinadas épocas, desenvolvendo as duas possibilidades.
No Espírito Santo, até o final da década de 1960, a escola de nível médio não tinha a
perspectiva de formação profissional, com exceção das escolas normais e ou institutos de
educação. Os ginásios vocacionais, denominados polivalentes, foram instituídos pela Lei nº
4.024/61, mas só começaram a ser implantados no Estado no início da década de 70, trazendo
a preparação para o trabalho no ensino de 1º grau (PINTO, 2013).
As escolas polivalentes começaram a serem construídas no período da Ditadura CivilMilitar no Brasil, após a assinatura de acordos MEC-Usaid,8 por meio dos quais foram
disponibilizados recursos financeiros, oriundos dos Estados Unidos, destinados à educação
brasileira. Portanto, a criação de tais escolas também fez parte da reforma educacional já
prevista pela Lei nº 5.692/71, que reformulou os ensinos de 1º e 2º graus, tornando este último
obrigatório e profissionalizante. No Estado do Espírito Santo, no início dos anos 80,
pressionadas pela expansão do ensino fundamental, as escolas polivalentes foram aos poucos
se transformando em escolas comuns do ensino fundamental. As salas que antes eram
destinadas à formação especial foram sendo utilizadas como salas de aula em função da
grande demanda do ensino fundamental, conjugado com os baixos investimentos na
construção e ampliação da rede escolar.

8 Os acordos MEC-Usaid foram implementados no Brasil por meio da Lei nº 5.540/68. Foram estabelecidos
entre o Ministério da Educação do Brasil e a United States Agency for International Development (Usaid) para
reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos EUA. Os acordos MEC-Usaid podem ser
compreendidos como uma ação dos EUA para garantir a vigência do sistema capitalista nos países periféricos
para transferir as concepções e a organização social, política e econômica que prevalecia nos Estados Unidos.
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A partir da Lei nº 5.692/71, com a profissionalização compulsória, surge uma nova
realidade nas escolas de segundo grau do Estado, com a oferta dos cursos profissionalizantes.
Registra-se, no final da década de 70, uma exclusão dos jovens de 15 a 18 anos de idade do
sistema de ensino, pois, segundo o relatório da Secretaria de Estado da Educação, intitulado
“Um estudo sobre a educação, do estado do Espírito Santo”,

O ensino de 2º Grau destina-se ao alunado egresso do 1º Grau e visa à
profissionalização do aluno (aspecto de terminalidade) e ao acesso ao Ensino
Superior (aspecto de continuidade). A Faixa Etária normal para este tipo de ensino é
de 15 a 18 anos e a população nesta situação alcança um total de 166.983 jovens, o
que corresponde a 10,10% da população do Estado. O contingente escolar no Estado
é de 52.365 equivalendo a 31,36% da população na faixa etária própria do 2º Grau.
Este tipo de ensino é ministrado pelas redes Federal com 8%, Estadual com 40%,
Municipal com 1% e Particular com 51%. A maior concentração situa-se na Região
I com 59% do Estado e o município de Vitória detém 36,78% do total dos 53
municípios do Estado. Para atendimento a esta população, o Estado conta com 149
estabelecimentos de ensino, sendo que a Região I possui 45%, seguida da Região V
com 25% (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SEDU, 1980).

Na tabela a seguir, essa situação de exclusão apontada no relatório da Secretaria de
Educação fica ainda mais evidente:
Tabela 1 – Número de escolas e matrículas de 2º grau, por região administrativa do Espírito
Santo em 1977
Região
N°
Nº Total de Matrículas Matrículas Matrículas Matrícula
Administrativa Total de Matrículas
Rede
Rede
Rede
Rede
Escolas
Federal
Estadual
Municipal
Privada
67
30.861
3.714
9.608
107
17.432
1-Vitória
20
4.944
2.209
2.735
2- Colatina
17
3.048
1.646
1.402
3-Nova
Venécia
09
3.166
1.761
448
957
4- Linhares
36
10.346
222
6.479
3.645
5- Cach. de
Itapemirim
Total
149
52.365
3.936
21.703
555
26.171
Fonte: Sedu/ES: Relatório: Um estudo sobre a educação do estado do Espírito Santo

Esses dados demonstram a predominância da oferta do ensino de 2º grau pela rede
privada, principalmente, na região metropolitana – região 1 –, com uma matrícula
significativa nas grandes escolas confessionais tradicionais que, historicamente, sempre foram
referência para os filhos da elite capixaba. Um fato muito comum nesse período era enviar os
filhos para estudar o 2º grau na Capital para prepará-los para o vestibular. Assim, percebemos,
no relatório da Secretaria de Educação, uma pequena oferta no interior do Estado, o que
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demonstra uma desigualdade no número de matrículas, com poucos investimentos do Poder
Público no sentido de avançar nesse nível de ensino.
A Região Administrativa 1 (Vitória) foi a que demonstrou uma maior diversificação
na oferta dos cursos profissionalizantes, devido à existência da Escola Técnica Federal e de
muitas escolas da rede privada. Fato diferente do que ocorre nas outras Regiões
Administrativas onde há uma predominância dos cursos de Habilitação para o Magistério e
Técnico em Contabilidade.
Em relação à oferta dos cursos profissionalizantes nos estabelecimentos de ensino da
rede estadual do Espírito Santo, em geral, eram: Habilitação para o Magistério, Técnico em
Contabilidade, Técnico em Administração e Técnico em Secretariado. A oferta de cursos
profissionalizantes na Região Administrativa de Vitória, na Região Metropolitana e em mais
alguns municípios, totalizando 14, foi assim apontada no relatório da Secretaria de Educação:

Dos 190 cursos existentes nesta região, à exceção de Vitória, Vila Velha e Cariacica
em que há maior diversificação de cursos para os setores terciários e secundários da
economia observa-se que para os demais municípios a concentração volta-se para o
Magistério e Contabilidade, que absorve 25,79 dos cursos (ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, SEDU, 1980).

Em 1974, a Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Espírito Santo, na vigência
da Lei nº 5.692/71, fez um estudo com o objetivo de realizar uma reestruturação curricular no
2º grau. Esse trabalho foi coordenado pela professora Déa Martins Galvêas Loureiro e
resultou em um documento intitulado “Proposta Curricular de 2º grau do Espírito Santo”.
Influenciado pela profissionalização como elemento impulsionador do 2º grau da rede
estadual de ensino, o documento destaca:

[...] a oferta de habilitações profissionais em nível de 2º grau se reveste de uma
importância maior na atualidade brasileira, quando o país em fase de
desenvolvimento necessita de mão -de -obra especializada para atender à demanda
do mercado de trabalho emergente, principalmente no Espírito Santo, com a
instalação dos grandes complexos industriais. Devemos considerar, também, que a
parte de formação especial é prevista na lei (5.692/71) como indispensável à
formação integral do adolescente, e tem acrescido motivação nova para certas
matérias antes puramente teóricas e abstratas, e que funcionam, agora, com dosagem
diferente, e distinto endereço, como disciplinas instrumentais “de carreiras
definidas” [...]. O caráter de terminalidade – característica importante dos atuais
cursos em nível de 2º grau, não deve, entretanto, obstruir o caminho que leva à
Universidade e que constitui em aspiração maior de muitos adolescentes (ESPÍRITO
SANTO, SEDU, 1975).

A Lei nº 5.692/71, sob a égide da ditadura civil-militar, apresenta um avanço
importante no que se refere à extensão da escolaridade obrigatória no ensino fundamental
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unificando o antigo primário e o ginasial no ensino de 1° grau com duração de oito anos.
Outro aspecto importante dessa lei foi a generalização do ensino profissionalizante no nível de
2° grau.
Quanto a essa profissionalização no 2º grau, podemos destacar a função de refrear a
demanda para o ensino superior também para atender ao mercado de trabalho que necessitava
de mão de obra qualificada. Mas, na realidade, o que vai se constituindo na rede pública de
ensino do Espírito Santo é um sucateamento da rede devido à falta de investimentos em
estrutura física para os cursos profissionalizantes, uma vez que as escolas não foram
concebidas para ofertar esses cursos, com falta de laboratórios e de professores habilitados.
Essa lei gerou falsas expectativas em relação à educação profissional, desorganizando a oferta
do ensino secundário. Essa situação só vai ser minimizada com a Lei nº 7.044/82, pela qual a
profissionalização passou ser optativa.
A Lei nº 7.044/82 estabelece a modalidade de educação geral por vários motivos,
dentre os quais, as dificuldades de implantar o ensino profissionalizante obrigatório pela falta
de estrutura e recursos humanos e também pelo cenário da economia que já refletia o fracasso
do milagre econômico tão propagado. Segundo Kuenzer (2007), com a promulgação dessa lei,
retorna-se ao antigo modelo que antecede a Lei de 1971, com escolas propedêuticas para as
elites e profissionalizantes para os trabalhadores, embora mantenha a equivalência, pois:

Essa legislação apenas normatizou um novo arranjo conservador que já vinha
ocorrendo na prática das escolas, reafirmando a organicidade do Ensino Médio ao
projeto dos já incluídos nos benefícios da produção e do consumo de bens materiais
e culturais: entrar na universidade (KUENZER, 2007, p. 30).

Nesse contexto, o processo de profissionalização no 2º grau vai perdendo força até a
promulgação da LDB nº 9.394/96. Assim, a referência de educação profissional passa a
ocorrer quase exclusivamente nas Escolas Técnicas Federais e algumas em escolas
particulares. Na rede estadual de ensino do Espírito Santo, registra-se ausência da Educação
Profissional a partir da publicação da Portaria nº 502, de 3 de dezembro de 1998, que encerra
a oferta dos cursos profissionalizantes que se iniciaram na vigência da Lei nº 5.692/71e só são
retomados na rede estadual de ensino em 2005 na vigência da Lei nº 9.394/96. A aprovação
da Lei nº 9.394/96 é o cumprimento de um programa das reformas neoliberais que marcou a
década de 90. Dessa forma, a preparação para profissões técnicas, de acordo com o § 2° do
art. 36 da LDB nº 9.394/96, poderá ocorrer no nível do ensino médio.
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Na prática a velha dualidade ressurgiu no âmbito da legislação com todo o seu vigor,
reafirmando-se novamente na oferta propedêutica [...] como a via preferencial para
ingresso no nível superior, permanecendo os velhos ramos [...] como vias
preferenciais de acesso ao mundo do trabalho (KUENZER, 1997, p.24).

O texto da LDB nº 9.394/96 (art. 35, § 2º) é bastante ambíguo, pois preconiza, como
objetivo da educação básica, a “[...] preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”. Quanto à preparação para
profissões técnicas previstas no § 2º do art. 36, poderá se articular com o ensino regular ou
também poderá ocorrer de forma desarticulada.
O Decreto nº 2.208/97 determina que a “[...] educação profissional terá organização
curricular própria e independente do ensino médio” (BRASIL, 1997). A regulamentação
ocorrida com o Decreto nº 2.208/97 contribui para dicotomizar a educação propedêutica e a
profissional, uma vez que, no art. 5º, definiu que “[...] Educação Profissional de nível técnico
terá organização curricular própria e independente do Ensino Médio, podendo ser oferecida de
forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL, 1997, p.1). Com esse dispositivo, o
Decreto retirou da escola a possibilidade de desenvolver esses aspectos de forma integrada,
reforçando a dualidade histórica.
Em 1999, inicia-se um Governo Estadual, com a promessa de implantar a Educação
Profissional no Espírito Santo em consonância com o Decreto nº 2.208/97 que preconizava a
dualidade entre o ensino médio de formação geral e o ensino técnico, que se conjugava com
as reformas neoliberais que marcaram a educação brasileira nos anos 90. Afinado com as
reformas nacionais, o Governo Estadual assinou um convênio com o MEC por meio do
Proep9 para implantar a Educação Profissional no sistema estadual de ensino. Apesar do
convênio firmado, o retorno dessa modalidade de ensino não passou de uma carta de
intenções nesse governo.
Em 2003 e 2004, no âmbito estadual, a professora Eliza Bartolozzi Ferreira esteve à
frente da Subsecretaria Pedagógica do Espírito Santo. Realizou um trabalho em sintonia com
o MEC, colocou o Espírito Santo, juntamente com Paraná e Santa Catarina, como Estados
pioneiros na implantação do ensino médio integrado. Com a saída da professora e com e a

9 Programa de Expansão da Educação Profissional que foi uma iniciativa do Ministério da Educação, concebido
em 1997, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que visava à expansão, modernização,
melhoria da qualidade para as instituições de ensino. Os recursos eram originários de dotações orçamentárias
do Governo Federal, sendo 25%dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do Ministério do
Trabalho e Emprego, e os 50% restantes do empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
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reestruração do MEC, esse projeto, em âmbito estadual, não avançou. Apenas uma escola
iniciou o ensino médio integrado por uma decisão do gestor da instituição.
O retorno efetivo da Educação Profissional nas Escolas Estaduais no Espírito Santo
ocorreu em 2005, com a criação do CEET Vasco Coutinho no município de Vila Velha –
Região Metropolitana da Grande Vitória (ES), que passou a constituir um projeto da
Secretaria de Estado da Educação, mas posteriormente houve

expansão para

outros

municípios do Estado.
A ausência de Educação Profissional na rede estadual de 1999 a 2004, por
determinação da Portaria nº 502, de 3 de dezembro de 1998, da Secretaria Estadual de
Educação, e a progressiva universalização do ensino fundamental no final da década de 90
elevaram o nível de escolaridade e contribuíram para um crescimento significativo de
matrículas no ensino médio, aumentando a necessidade de oferecer oportunidades de
Educação Profissional compatíveis com os diferentes interesses de jovens e adultos e as
demandas da sociedade. Assim, o primeiro processo seletivo para o CEET Vasco Coutinho,
em 2005, para a oferta de 360 vagas teve 4.012 candidatos inscritos.
No cenário nacional, o ano de 2003 é marcado por grandes expectativas no Brasil,
quando um operário chega à Presidência da República e, no âmbito estadual, um novo
governo assume o Estado marcado pelo desmonte da máquina pública e pela influência do
crime organizado nas diversas esferas do Poder Público. Esse ano é lembrado pelas grandes
expectativas na educação, considerando o acúmulo de discussões nos Coneds nos anos
anteriores, como espaço de lutas e críticas às políticas neoliberais implantadas na década de
90 e pela defesa de uma escola pública de qualidade. No que se refere ao ensino médio, abrese um diálogo do governo com movimentos organizados e inicia-se uma discussão em torno
da nova identidade do ensino médio, tendo como alguns interlocutores10 Marise Ramos,
Maria Ciavatta e Gaudêncio Frigotto, dentre outros, que buscaram retomar a concepção de
educação básica e profissional derrotada pela aprovação da Lei nº 9.394/96.
Com a revogação do Decreto nº 2.208/97 e a exaração do Decreto nº 5.154/04, houve a
abertura e estímulo à formação integrada do ensino médio propedêutica com o ensino técnico.
Essa integração propõe que a relação entre conhecimentos gerais e específicos seja construída
continuamente ao longo da formação sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura
(RAMOS, 2004).
10 Marise Ramos foi diretora de Ensino Médio da Semtec/MEC no período de 2003 a 2004. Com uma
interlocução direta com Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta, sua atuação no MEC foi marcada pela defesa de
uma concepção de educação politécnica na educação básica, que culminou na promulgação do Decreto nº
5.154/04, em substituição ao Decreto nº 2.208/97.
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Como continuidade dessa luta, a Lei nº 11.741/2008 alterou substancialmente a
concepção de Educação Profissional Técnica de Nível Médio prevista na LDB nº 9.394/96.
Essa modalidade de ensino foi incorporada à educação básica, passando a integrar esse nível
de ensino e, por conseguinte, respaldando legalmente a implementação de políticas públicas
para a educação básica. Foi nesse período que muitos Estados aderiram ao Programa Brasil
Profissionalizado11 como subsídio para a implantação da oferta de ensino médio integrado nas
redes estaduais.

1.1 A Gênese da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na Rede
Estadual do Espírito Santo

A história da implantação da EPTIEM na rede estadual da Secretaria de Educação do
Espírito Santo é marcada por uma trajetória complexa, com recuos e avanços que se iniciam
pela singularidade de uma escola que tinha no seu gestor um profissional envolvido nas
discussões nacionais em torno das reformas no ensino médio. Nesse sentido, por iniciativa da
direção dessa escola, em 2004, é instituído o ensino médio integrado à educação profissional
com três cursos, ainda sem nenhuma fundamentação legal que orientasse essa decisão.
Após a publicação do Decreto nº 5.154, em julho de 2004, coube à Secretaria de
Educação legitimar a iniciativa da escola, com vistas à aprovação desses cursos no Conselho
Estadual de Educação.
Com apenas uma escola funcionando com a educação profissional integrada ao ensino
médio e na vigência do Decreto nº 5.154, são realizados, durante o ano de 2004, seminários
estaduais nas diversas Superintendências Regionais de Educação que culminam na preparação
de 17 escolas para ofertar o ensino médio integrado em 2005.
Em janeiro de 2005, diante de muitos questionamentos das escolas sobre a
operacionalização do ensino médio integrado, acrescido a ausência de uma resolução do
Conselho Nacional de Educação que normatizasse o Decreto nº 5.154/04, a Secretaria de
Educação decide não implantar os cursos nessas 17 escolas.
11 Instituído pelo Decreto nº 6302 de 12 de dezembro de 2007, o Programa Brasil Profissionalizado “[...] visa
fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica, com vistas a estimular o ensino médio
integrado à educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação
entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos locais e das vocações locais
e regionais” (BRASIL, 2007, p.1).
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Essa discussão só é retomada em 2008, quando são iniciados mais dois cursos em dois
CEIERs, nos municípios de Vila Pavão e Águia Branca, com cursos de Agropecuária.
Ainda em 2008, a Secretaria estabelece um diálogo com mais três escolas da região
metropolitana e faz a opção por discutir sistematicamente com essas escolas para iniciar os
cursos integrados em 2009. Uma delas recua e, nas palavras da sua diretora, “A escola não
estaria preparada para implantar o ensino médio integrado”.
Nesse momento de convencimento da direção dessa escola, surge outra diretora de
uma escola no interior do Estado que, ao ficar sabendo da iniciativa da Secretaria de
Educação em expandir a oferta de ensino médio integrado, reivindica-o para a sua escola.
Assim, com a expectativa e o desejo dessa diretora, a equipe da Secretaria de Educação retira
de suas ações a escola que resistia à proposta de implantar o ensino médio integrado e inclui
essa nova escola, que passaria a ofertar o ensino médio integrado a partir de 2009. Constituise, então, um grupo de seis escolas.
Dessa forma, no ano de 2009, a EPTIEM passa a ter mais visibilidade no sistema
estadual de ensino e outras escolas começam a procurar a Secretaria de Educação para
implantá-la. São realizados, nesse ano, diversos seminários regionais para apresentar às
escolas o ensino médio integrado e dialogar com elas, deixando-as com a decisão de implantar
ou não, a partir de 2010.
Nessa perspectiva, mais 37 escolas passam a ofertar a educação profissional integrada
ao ensino médio em 2010, totalizando 41 escolas em 22 municípios. Nesse processo de
expansão, foram 77 escolas em 55 municípios

oferecendo

o ensino médio integrado,

constituindo experiências exitosas na maioria delas, marcadas pela singularidade de cada
instituição escolar que estava construindo a integração curricular na sua unidade de ensino.
A tabela a seguir mostra a evolução das matrículas do ensino médio integrado no
Estado do Espírito Santo.
Tabela 2 – Matrícula do ensino médio integrado no Espírito Santo por rede escolas –
2012 a 2016.
Rede Escolar
Ano
Estadual
Federal
Privada
7.709
5.778
1.665
2012
7.977
5.958
1.828
2013
8.247
6.025
1.815
2014
8.105
6.544
1.102
2015
6.721
7.382
807
2016
Fonte: Censo escolar -2012 a 2016 – SEDU/GEIA/SEE.
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Enquanto os dados demonstram um acréscimo de matrículas na rede federal, em
função da expansão dos Institutos Federais no governo Lula, registramos um decréscimo das
matrículas de ensino médio na rede estadual de ensino. Essa redução de matrículas na rede
estadual de ensino é resultado da política de ajuste fiscal imposta pelo governo a partir de
2015, que resultou no fechamento de muitas turmas. No bojo dessas políticas, está a
implantação do Programa Escola Viva12 patrocinado pelo Instituto de Corresponsabilidade
pela Educação (ICE).
Na realização do trabalho, como um dos coordenadores da EPTIEM, no período de
2007 a 2012, procuramos compreender esse processo com um olhar nos avanços alcançados,
mas também refletindo sobre os recuos encontrados devido à complexidade da escola, à
dificuldade de superar o dualismo histórico entre ensino propedêutico e ensino técnico e à
resistência a mudanças, além da falta de investimentos em infraestrutura. Mas, ao abordar
esse processo de integração curricular, a pesquisa focará as possibilidades de integração com
base nas experiências dos CEIERs, problematizando a questão, procurando pistas a partir de
nossa hipótese inicial.

1.2 O Estudo Exploratório a Partir da Pesquisa Realizada Pela Secretaria de Educação
nas Escolas que Ofertam a EPTIEM

Nesta seção, descrevemos e analisamos uma pesquisa que coordenamos em 2012, pela
Secretaria Estadual de Educação de Educação do Espírito Santo, com o objetivo de avaliar os
cursos de EPTIEM na rede pública estadual. Trazemos esse estudo empírico para esta
pesquisa, assumindo o papel de pesquisador-ator, tendo em vista a experiência vivida na
coordenação da EPTIEM, no período de 2006 a 2012.
Para Thompson (1981, p.182), a experiência é gerada na vida material de “[...] pessoas
que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e
interesses e como antagonismos”. Este estudo exploratório, por meio do diálogo entre passado
12 O Programa Escola Viva, instituído em 2015, é patrocinado pelo ICE e referendado pela ONG Espírito Santo
em Ação. O Projeto Pedagógico desse programa foi concebido sob a ótica empresarial. De acordo com o
documento “Projeto Pedagógico Programa Escola Viva” a Secretaria de Educação “[...] contará com a
consultoria do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), instituição que tem como propósito
‘fazer para influir’ na transformação de políticas públicas, por meio do seu modelo pedagógico e de gestão”
(SEDU, 2015, p. 4).
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e presente, entre o Poder Público (Secretaria de Educação) e os sujeitos da escola
(professores, coordenadores de cursos e alunos), busca compreender o sentido da EPTIEM
numa investigação empírica e histórica, reconhecendo que:

Qualquer momento histórico é ao mesmo tempo resultado de processos anteriores e
um índice da direção de seu fluxo futuro. [...] há um sentido no qual o passado
melhora o presente, pois a ‘história’ continua sendo seu próprio laboratório de
processos e resultados (THOMPSON, 1981, p.57-59).

As diferentes concepções com vários sujeitos que participaram desta pesquisa revelam
experiências que, no sentido fundamental do termo, “[...] é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou que toca” (LARROSA,
2002, p. 21).
O resultado desse trabalho, realizado pela Gerência de Educação Profissional da
Secretaria de Educação, será apresentado em três subseções: a primeira aborda a concepção
dos professores em relação ao ensino médio integrado; a segunda apresenta as evidências e o
posicionamento dos alunos acerca do ensino médio integrado; por fim, na subseção intitulada
“Diferentes olhares e diferentes vozes sobre o ensino médio integrado nas escolas estaduais”,
trazemos ao diálogo os coordenadores de cursos falando sobre as suas expectativas em
relação a essa oferta de ensino.

1.2.1 A concepção de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio no Espírito
Santo: como pensam os professores?

Tendo decorridos oito anos da implantação da EPTIEM na rede estadual do Espírito
Santo, a Equipe Coordenadora da Educação Profissional da Secretaria de Educação elaborou
um questionário que foi aplicado aos professores de todas as escolas que ofertam a EPTIEM.
O objetivo era avaliar essa oferta de ensino, tendo em vista a expansão para outras escolas da
rede estadual. Os professores sujeitos desta pesquisa são servidores estatutários ou designados
temporariamente para atuar na docência da EPTIEM, tanto na formação técnica quanto na
formação geral.
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Os dados revelados representam uma amostra com 76 professores de cinco escolas da
Superintendência Regional de Educação do Caparaó.13 Essa amostra é composta de 30
professores da Formação Técnica e 46 da Formação Geral.
Vale ressaltar que a implantação dessa oferta de ensino nessas unidades escolares
representa uma demanda oriunda da comunidade escolar. Nesse sentido, destacam-se o anseio
da comunidade e o desejo por ter uma formação integrada. Assim, é percebido, pelas
respostas dos professores, que essa forma de ensino converge para uma aceitação do coletivo
da escola; mas, por outro lado, há também resistências. O questionário elaborado pela equipe
da Secretaria Estadual de Educação é composto de 15 itens. Dentre esses, optamos, neste
trabalho, por seis deles que apresentaremos a seguir, problematizando algumas questões,
procurando pistas e levantando algumas hipóteses que poderão subsidiar o debate acerca da
concepção de EPTIEM.

1.2.2 Concepção de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio pelos
professores

Na história recente da Educação Profissional no Brasil, uma das medidas mais
emblemáticas foi a revogação do Decreto n° 2.208/97

e a promulgação do Decreto nº

5.154/04, o qual abriu caminho para a possibilidade de integração Educação Profissional com
o Ensino Médio. Com a grande expansão dos Institutos Federais ocorrida no governo Lula, a
Educação Profissional integrada passa a ser uma realidade no Brasil. Concomitantemente,
alguns sistemas estaduais de ensino também vão aderindo a essa forma de educação por meio
do Programa Brasil Profissionalizado.
Os principais fundamentos filosóficos, epistemológicos e pedagógicos que orientam
hoje a concepção de EPTIEM são baseados na educação omnilateral e politécnica, de escola
unitária e trabalho como princípio educativo. Alguns intelectuais têm se posicionado como
defensores dessa integração no Brasil, como Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, Marise
Ramos, Ronaldo Lima, dentre outros. Esses autores apoiam-se em Marx e Gramsci na defesa
dessa concepção de integração.

13 A Secretaria Estadual de Educação é composta, em sua esfera administrativa, de 11 Superintendências
Regionais de Educação. A Superintendência do Caparaó tem na sua jurisprudência 12 municípios na região
sul.
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Gráfico 1 – Concepção de EPTIEM pelos professores
8%
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conceito

Fonte: Sedu (2014).

De acordo com o Gráfico 1, podemos observar que, embora a maioria dos professores
(52%) tenha respondido que consideram a EPTIEM como uma “concepção humanística de
formação profissional”, é expressivo o número de professores que respondeu como opção
nesse item, “O retorno do ensino profissionalizante estabelecido pela Lei nº5.692/71” (40%).
Talvez essa análise, se justifique pelo passado recente na história da Educação Profissional no
Brasil, quando a profissionalização era compulsória. Muitos professores se formaram nesse
período. Se somarmos essa opção com a do grupo que respondeu que “Ainda não formulei um
conceito” (8%), tem-se um número significativo de professores que ainda não conceberam a
perspectiva de integração
[...] como uma proposta identificada com o projeto estratégico da escola unitária, de
base gramsciana, sem, no entanto, confundir-se com ele. Trata-se de uma formação
humana que procura romper com as dicotomias: geral e específico, político e técnico
ou educação propedêutica e profissional, heranças fragmentária e positivista de
realidade humana (ARAUJO, 2014, p.34).

1.2.2.1 Plano de Curso da EPTIEM

Os cursos de EPTIEM são estruturados por eixos tecnológicos constantes do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos, instituídos e organizados pelo Ministério da Educação ou em
uma ou mais ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). O plano de curso e
o PPP de cada instituição proponente são peças fundamentais no processo para a aprovação
do Conselho Estadual de Educação no âmbito de todo o sistema estadual de ensino.
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O plano de curso coerente com o PPP da escola deverá ser composto por dez itens, de
acordo com o art. 20 da Resolução nº 06/12 do Conselho Nacional de Educação. Portanto,
configura-se como um documento norteador do curso ofertado pela instituição escolar.
Gráfico 2 – Conhece o Plano de Curso de sua escola?

22%
Sim
Não
78%

Fonte: Sedu (2014).

Dentre os docentes pesquisados, a grande maioria (80%) afirma conhecer o Plano de
Curso da escola, enquanto apenas 20% não conhecem o referido documento (Gráfico 2).
Mesmo sendo a minoria que expressa o desconhecimento em relação ao Plano de Curso, esse
dado merece uma atenção, uma vez que o plano

não deve ser peça de ficção, mas uma

expressão das principais diretrizes do curso ofertado. Para tanto, todos devem ser autores e
sujeitos de seu desenvolvimento, identificando-se e reconhecendo nele.

1.2.2.2 A organização curricular da EPTIEM

A organização curricular dos cursos aprovados pelo Conselho Estadual de Educação
é composta de três blocos distintos: base nacional comum, parte diversificada e
formação técnica, mas essa forma de organização curricular não traduz a concepção
de currículo integrado expressa no Parecer CNE/CEB nº39/04:14
O curso de Educação Profissional Técnica de nível médio realizado na forma
integrada com o Ensino Médio deve ser considerado como um curso único desde a
sua concepção plenamente integrada e ser desenvolvido como tal, desde o primeiro
dia de aula até o último. Todos os seus componentes curriculares devem receber
tratamento integrado, nos termos do projeto pedagógico da instituição de ensino.
Por isso mesmo, essa nova circunstância e esse novo arranjo curricular pode
possibilitar uma economia na carga horária mínima exigida, uma vez que o
necessário desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais pode ser
facilitado, exatamente por essa integração curricular (BRASIL, 2004, p.10-11).
14 Estamos fazendo referência aos aspectos virtuosos do Parecer CNE/CEB nº39/04, mas reconhecemos os
limites deste documento tendo em vista as dúbias interpretações e a pouca ênfase na formação omnilateral.
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O Parecer 39 CNE/CEB nº39/04 ainda destaca:

Em resumo, na forma integrada, as cargas horárias totais dos cursos técnicos de
nível médio organizado nos termos do § 2º Artigo 36 da LDB e do Inciso I do Artigo
4º do Decreto nº 5.154/04, caso tivessem suas cargas horárias somadas, deveriam
ter respectivamente, 3200 horas, ou 3400 horas ou 3600 horas, dependendo da carga
horária mínima exigida pela habilitação profissional, nos termos da Resolução
CNE/CEB 4/99, a serem integralizados em um tempo mínimo de três ou quatro
anos, dependendo do projeto pedagógico da instituição de ensino.
Acontece que esse curso integrado entre ensino médio e Educação Profissional
Técnica de nível médio não pode e nem deve ser entendido como um curso que
represente a somatória de dois cursos distintos [...] (BRASIL, 2004, p.10 grifo
nosso).

Quando o legislador enfatiza no parecer em questão “[...] caso tivessem suas cargas
horárias somadas”, não deixa dúvidas de que, na organização curricular de um curso técnico
na forma integrada, não se aplica a somatória dos cursos; ou seja, uma das finalidades da
EPTIEM é romper com a dualidade estrutural que marca a Educação Profissional no Brasil de
Educação Propedêutica x Educação Profissional. O Decreto nº 5.154 ressalta a observância do
art. 24 da LDB que, no inciso I, determina a carga horária mínima anual de 800 horas. Esse
dispositivo está sendo cumprido e vale ressaltar que o objetivo desse artigo é normatizar a
finalidade do ensino médio.
Entendemos que, de acordo com a legislação, a forma de apresentação curricular de
um curso integrado não pode ser a mesma de um curso concomitante ou subsequente e, muito
menos, não pode ser a mesma utilizada para o ensino médio. Entretanto, parece contraditório
quando, no mesmo parecer, é determinada a manutenção da carga horária do ensino médio.

A Educação Profissional Técnica de nível médio não pode tomar o lugar do Ensino
Médio. Disto não resta a menor dúvida. ‘A carga horária mínima anual, (...) de
oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho
escolar’, conforme reza o inciso I do Artigo 24 da LDB, deve ser dedicada
exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas pelo Artigo 35 da LDB
para ‘O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três
anos’, observadas as diretrizes definidas no Artigo 36 da mesma LDB ( BRASIL,
2004, p.7).

Entendendo o currículo como uma construção histórica, que tende a incorporar os
discursos circulantes de diversas correntes de pensamento, podemos afirmar que a proposta de
integração curricular da EPTIEM também é resultado de múltiplas interpretações que
determinam e/ou influenciam a sua prática cotidiana. Essas diferentes concepções sobre a
organização curricular de um curso técnico integrado são expressas no gráfico a seguir.
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Gráfico 3 – Como deverá ser composta a organização
curricular da EPTEIEM?
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Fonte: Sedu (2014).

Um grupo menor de professores (30%), ao optarem pelo “Agrupamento das
disciplinas por área de formação geral e formação específica”, ratifica a atual organização que
é praticada nas escolas. Um aspecto importante elucidado nesse item revela que a maioria dos
professores (70%), quando optaram pela “integração das disciplinas com base nos princípios e
concepções da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio”, demonstraram uma
concepção de organização curricular unificada que contempla um currículo integrado, como
proposta de um ensino integrado substituindo a especificidade das disciplinas (Gráfico 3).
O grande desafio para a equipe gestora da escola diante desses dois posicionamentos
diferentes acerca da organização curricular é a capacidade de ouvir esses dois grupos ao
mesmo tempo: aqueles que defendem a manutenção de uma estrutura curricular, separando as
duas formações, e os que almejam construir um currículo integrado na sua essência. Esses
grupos se contradizem, porém o grande desafio é dialogar com eles e potencializar como
podem se relacionar nas suas atividades cotidianas. Essa dupla escuta é indispensável nesse
momento de construção de um novo currículo na busca de um entendimento para que:

[...] os saberes científicos, técnicos e operacionais que estão na base dos fenômenos
naturais e das relações, e que se constituem em objetos de ensino das diferentes
áreas do conhecimento, devem se organizar em programas escolares considerando
que um corpo de conhecimentos obedece às suas próprias regras internas de
estruturação. Isso confere à dinâmica escolar determinada ordem mais ou menos
condicionante dos discursos em que se dá a conhecer, além de certa relação de prérequisitos que devem ser atendidos com vistas à sua aquisição, associada ao
desenvolvimento cognitivo dos estudantes (RAMOS, 2005, p.121-122).
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1.2.2.3 A proposta de integração e o nexo integrador

A equipe da Secretaria de Educação, em parceria com uma escola que oferta curso de
EPTIEM, elaborou uma proposta experimental com o objetivo de subsidiar as demais escolas,
estruturando as conexões entre as disciplinas, constituindo, assim, um exercício prático na
construção de um currículo integrado. Com essa proposta, o que se busca é a efetivação de um
projeto unitário em seus objetivos e princípios. O ponto de partida dessa proposta é
estabelecer uma conexão entre o perfil do egresso do curso

e as respectivas disciplinas.

Partindo dessa conexão, as escolas se inovam no modo de trabalhar o conhecimento,
religando os aspectos que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar, e com
isso possibilitam alcançar uma visão mais ampla e mais próxima da realidade.
Gráfico 4 – Conhece o documento “Nexo Integrador”?

30%
Sim
70%

Não

Fonte: Sedu (2014).

Como já ressaltamos, o documento intitulado “Nexo Integrador”, que foi enviado às
escolas pela Equipe Coordenadora da Secretaria de Educação, constitui-se em uma proposta
experimental. Sua elaboração é recente. Os dados nos mostram que a maioria dos professores
(70%) respondeu que conhecem o referido documento. Mesmo sendo menor o número de
professores (30%) que afirmaram não conhecer a proposta, esse fato merece atenção porque é
um número expressivo (Gráfico 4).
A noção de nexo integrador que tem potencializado a construção de um currículo
específico para as turmas de ensino médio que trabalham na perspectiva da integração é
apoiada por Ramos (2004, p. 5), quando nos diz que:
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[...] os processos de produção, como parte de uma realidade mais completa, pode ser
estudado em múltiplas dimensões, tais como econômica, produtiva, social, política,
cultural e técnica. Os conceitos ‘pontos-de-partida’ para esse estudo revertem-se em
conteúdos de ensino sistematizados nas diferentes áreas de conhecimento e suas
disciplinas. Por esse caminho perceber-se-á que conhecimentos gerais e
conhecimentos profissionais somente se distinguem metodologicamente e em suas
finalidades situadas historicamente; porém, epistemologicamente, esses
conhecimentos formam uma unidade. No currículo que integra formação geral,
técnica e política, o estatuto de conhecimento geral de um conceito está no seu
enraizamento nas ciências como ‘leis gerais’ que explicam fenômenos. Um conceito
específico, por sua vez, configura-se pela apropriação de um conceito geral com
finalidades restritas a objetos, problemas ou situações de interesse produtivo. A
tecnologia, nesses termos, pode ser compreendida como a ciência apropriada com
fins produtivos. Por isto, como já afirmamos, no currículo integrado nenhum
conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de produção, nem somente
específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado ou
compreendido desarticuladamente da ciência básica.

Essa construção curricular deverá permear toda a prática educativa, por meio de um
trabalho sistemático, contínuo, abrangente e articulado no decorrer de toda a formação
educativa. Nessa perspectiva, a integração dos conhecimentos possibilitará aos alunos uma
visão integral do ser humano na completude de seu desenvolvimento sócio-histórico e
cultural.

1.2.2.4 Concepção de integração pelos professores

A ideia de integração que compõe o questionário aplicado aos professores que
trabalham com a EPTIEM sugere superar o ser humano dividido, historicamente, pela divisão
social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar.
Para os docentes pesquisados, de modo quase unânime, a integração é possível, é
viável; no entanto, alguns explicitam as suas limitações na concretização desse ideal, mas há
outros que exemplificam diversas situações cotidianas que refletem nessa integração, como
esta trazida por uma professora de Língua Inglesa:

A Língua Inglesa hoje desempenha um papel fundamental na comunicação global. É
um instrumento valioso, que pode abrir portas nos mundos acadêmico e profissional,
além de facilitar o acesso ao mundo do entretenimento, das comunicações e das
artes. Trabalho de forma integrada criando atividades diversificadas em contextos
sociais diversos para que leve o aluno a participar, entender de forma mais ampla,
transportar para o seu mundo e agir com segurança nas diversas esferas sociais.
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Outra situação que expressa essa possibilidade é a de um professor de Artes que atua
em uma escola que oferta dois cursos: um na área da Agricultura e o outro de Informática:

Considero o aluno como sujeito portador de uma carga cultural própria e que busca
informações específicas de uma determinada área. No caso da Agricultura, bem
como o seu ambiente e, como toda forma de trabalhar carece de expressão e é desta
forma que tento colaborar. Sobre a Informática, as artes também não ficam alheias.
Prova disso está na arte cibernética, web art dentre outras.

Gráfico 5 – Compreende a ideia de integração
proposta na EPTIEM?

16%
Sim
Não
84 %

Fonte: Sedu (2014).

Os dados apontados neste item revelam um número significativo de professores (84%)
que responderam que compreendem o que é integração, enquanto um número bem menor
(16%) ainda não entende a ideia de integração proposta na EPTIEM (Gráfico 5).
Ao perguntar aos professores se eles compreendem o que é integração, não há dúvidas
de que a concepção de integração levantada neste item é a ideia defendida por Ciavatta
(2005, p.84), quando nos diz : “No caso de formação integrada o do Ensino Médio Integrado
ao Técnico, queremos que a educação geral se torne parte inseparável da Educação
Profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho”.
Mas, se ainda há um grupo de profissionais que atua na docência da EPTIEM sem
compreender a integração, há, portanto, um desafio para a equipe gestora da escola. O ponto
de partida consiste em superar e extrapolar a disciplinarização e a fragmentação que
permeiam o imaginário de muitos professores que atuam nesses cursos. Só a partir da
concepção desse novo olhar para o currículo será possível buscar de fato novas possibilidades
para consolidar um curso integrado.
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1.2.2.5 A interdisciplinaridade como mediação pedagógica

Ao defender o ensino integrado, centrado na solução de situações-problema e na ação,
superando

o

ensino

centrado

na

transmissão

de

conteúdos

por

disciplina,

a

interdisciplinaridade se configura como necessidade e como problema (FRIGOTTO, 1995)
também no processo pedagógico.
Quando se trata da interdisciplinaridade como proposta, ainda se percebe uma certa
resistência, mesmo sendo um tema recorrente nos debates educacionais. A perspectiva de
interdisciplinaridade presente nos trabalhos de Fazenda (2003) é focada na interação entre
sujeitos, entre subjetividades, com destaque para as atitudes disciplinares mais do que para os
métodos:

A primeira das evidências, constatada após múltiplas observações, descrições e
análises de projetos interdisciplinares em ação, é de que a premissa que mais
fundamentalmente predomina é a do respeito do modo de ser de cada um, ao
caminho que cada um empreende em busca de sua autonomia – portanto,
concluímos que a interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre indivíduos do
que entre as disciplinas [...] (FAZENDA, 2003, p.71).

Gráfico 6 – Trabalha de forma interdisciplinar?

20%
Sim
Não
80%

Fonte: Sedu (2014).

Considerando a ideia defendida por nós, tendo a interdisciplinaridade como mediação
na construção de um currículo integrado, esses dados revelam neste item –
interdisciplinaridade – que reside aí a grande possibilidade para se construir um currículo
integrado, pois a grande maioria dos professores (80%) se posicionou afirmando que
trabalham na perspectiva interdisciplinar, enquanto apenas 20% responderam que não
trabalham dessa forma (Gráfico 6).
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Muitas foram as manifestações que revelaram, nesta pesquisa, as possibilidades de se
trabalhar de forma interdisciplinar, como afirmou um professor de Filosofia:

A interdisciplinaridade é uma ferramenta na aprendizagem do aluno e na vida do
professor. Dessa forma o saber é amplo, por isso a integração com outros
profissionais facilitará, proporcionando meios para realizar uma aula mais dinâmica
e prazerosa. Assim como há conteúdos que podem ser trabalhados incluindo a
disciplina de História, Geografia, Sociologia, Filosofia... sempre valorizando o saber
como um todo. O professor aprende com o aluno e o aluno com o professor.

Há outra situação que revela uma maneira muito simples de trabalhar nessa
perspectiva. Um professor de disciplina específica do curso de Informática relata:

Procuro realizar a interdisciplinaridade com disciplinas que irão auxiliar no
entendimento das disciplinas específicas do curso de Informática. Por exemplo,
utilizo a Matemática na realização e desenvolvimento de programas que realizam
cálculos matemáticos na disciplina de Linguagem de Programação, como a área do
triângulo, da circunferência, equação do 2º grau, porcentagem etc.

Os exemplos acima citados são elucidativos e esclarecedores no que se refere às
diversas possibilidades de se trabalhar de forma interdisciplinar. Entretanto, como a
interdisciplinaridade é uma mediação na construção de um currículo integrado, há que se
cuidar para que:

[...] a interdisciplinaridade enquanto princípio norteador entre as disciplinas, não
poderá jamais ser elemento de redução a um denominador comum, mas elemento
teórico-metodológico da diferença e da criatividade. A interdisciplinaridade é o
princípio da máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da
compreensão de seus limites, mas, acima de tudo, é o princípio da diversidade e da
criatividade (ETGES; apud JANTSCH; BIANCHETTI,1995, p.14).

Esses autores chamam a atenção para a interdisciplinaridade não cair no reducionismo.
Queremos reiterar que as reflexões aqui expostas sobre a pesquisa realizada com um grupo de
professores que trabalham na EPTIEM se articulam com a defesa da interdisciplinaridade
como princípio mediador na construção de um currículo integrando formação básica e
formação profissional, como totalidade, criando um cenário favorável para que todos possam
ampliar a sua leitura da realidade.
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1.2.3 A concepção de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio no Espírito
Santo: como pensam os alunos?

O presente estudo realizado pela Secretaria de Educação com a participação dos
alunos contribui para dar visibilidade à implantação da EPTIEM no sistema estadual. Os
alunos, como usuários da escola pública, são sujeitos estratégicos desta pesquisa, uma vez que
são os principais beneficiários com a execução dessa política pública.
Ao trazer os alunos para participar da pesquisa, remetemo-nos a uma questão histórica
relevante para pensarmos a EPTIEM em relação ao entendimento de quem são os alunos a
que ela destina. Historicamente, a Educação Profissional no Brasil foi marcada pela dualidade
para ser ofertada aos menos favorecidos da sorte, enquanto o ensino propedêutico se voltava
aos que tinham como objetivo a continuidade dos estudos. Com a implantação da EPTIEM na
rede estadual de ensino, busca-se superar essa dicotomia incorporando ciência, cultura e
trabalho como eixo norteador da prática pedagógica.
Os dados revelados nesta pesquisa representam uma amostra com 135 alunos
distribuídos em três cursos (Administração, Informática e Logística) pertencentes a três
escolas vinculadas à Superintendência Regional de Educação de Vila Velha – Região
Metropolitana da Grande Vitória. O questionário aplicado refere-se a uma avaliação do aluno
concluinte em relação à sua concepção sobre o curso de ensino médio ofertado na forma
integrada. O questionário continha um total de 12 questões de múltipla escolha, que versavam
sobre temas diversos possibilitando ao aluno fazer uma avaliação do curso frequentado.
Dentre elas, optamos por sete questões que foram analisadas do ponto de vista quantitativo,
considerando a frequência das respostas. A escolha desses temas, nesta pesquisa, que
apresentaremos nos itens a seguir, possibilita-nos problematizar algumas questões, para que se
vislumbre uma escola pública que atenda aos interesses dos alunos que almejam um ensino
médio como possibilidade de continuidade de estudos e de qualificação profissional.

1.2.3.1 Significado da matrícula na EPTIEM pelo aluno

O aluno, ao concluir o ensino fundamental, depara-se com algumas possibilidades, a
exemplo das seguintes: fazer o ensino médio propedêutico na forma regular na rede pública
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ou privada em três anos, fazer o ensino médio integrado na rede estadual em três anos num
regime semintegral ou em quatro anos ou, ainda, ingressar na rede federal por meio de prova
de seleção. Para ele, essa decisão é influenciada por diversos determinantes, considerando que
os alunos estão concluindo o ensino fundamental cada vez mais cedo. O gráfico a seguir
expõe alguns motivos que contribuíram para a tomada de decisão desses alunos ao
ingressarem na EPTIEM.
Gráfico 7 – Sua matrícula no EMI representa

Sua vontade pessoal: 44%
24%

A decisão de seus pais: 24%

44%
0%

O incentivo da escola: 0%

2%
O incentivo de outros
colegas: 2%
28%
2%

Seu ingresso no mercado de
trabalho: 28%
Outro motivo: 2%

Fonte: Sedu (2014).

O gráfico revela que, dentre os alunos pesquisados, a grande maioria (44%) afirmou
que a decisão de cursar o ensino médio integrado foi por vontade própria, enquanto 24%
responderam que essa decisão é atribuída aos pais. Vale ressaltar que um número significativo
de alunos (28%), neste item, respondeu que a sua matrícula no curso integrado representa o
seu ingresso no mercado de trabalho, o que evidencia uma visão utilitarista da Educação
Profissional que ainda povoa o imaginário social, talvez pela necessidade de muitos alunos da
escola pública de ingressar cada vez mais cedo no mundo trabalho (Gráfico 7). Assim,

[...] o ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma realidade
desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores precisam obter uma profissão
ainda no ensino médio, não podendo adiar este projeto para o nível superior de
ensino – mas que potencialize mudanças, para, superando-se essa conjuntura,
constituir-se em uma educação que contenha elementos de uma sociedade justa [...]
Assim, voltamos a afirmar que a integração do ensino médio com o ensino técnico é
uma necessidade conjuntural –social e histórica – para que a educação tecnológica
se efetive para os filhos dos trabalhadores (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS,
2005, p. 44-45).
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1.2.3.2 Avaliação do aluno em relação ao curso

Ao trazer este item para a pesquisa, a equipe da Secretaria de Educação tinha por
objetivo captar a percepção dos alunos no que se refere à relevância do curso integrado. Vale
ressaltar que esta amostra é composta de cursos de Administração, Logística e Informática,
que são cursos que não dependem de grandes estruturas de equipamentos. As escolas que
ofertam esses cursos não são os Centros de Educação Profissional, mas as escolas de ensino
médio que optaram por ofertar o ensino integrado a partir de 2010, continuando com a oferta
do ensino médio regular. Considerando algumas limitações com as fragilidades na área de
recursos humanos no que se refere aos profissionais da área técnica que são, em sua grande
maioria professores, bacharéis contratados temporários, o gráfico a seguir demonstra uma
avaliação satisfatória feita pelos alunos:
Gráfico 8 – Em sua opinião, o curso de EPTIEM que
você está fazendo é:
2%
16%

21%

Muito bom
Bom
Regular
Ruim

61%

Fonte: Sedu (2014)

Os dados da pesquisa revelam que 61% consideram o curso de EPTIEM como bom,
seguido de 21% que o avaliam como ótimo. Esses dados demonstram que, segundo os
discentes, essa política pública na rede estadual de ensino vem confirmando o seu
desempenho, possibilitando a integração curricular, rompendo com a visão utilitarista de a
Educação Profissional formar para o mercado de trabalho. Abre-se, assim, a possibilidade de
se incorporar o trabalho como princípio educativo para “[...] superar a dicotomia trabalho
manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de
formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos” (CIAVATTA, 2005, p.
84).
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Ao considerar o Gráfico 8, referente à avaliação dos alunos em relação ao curso
técnico ofertado na forma integrada com o ensino médio, quando somados os percentuais dos
itens regular e ruim, têm-se 18%, ou seja, a grande maioria expressou uma avaliação
satisfatória em relação ao curso ofertado.

1.2.3.3 Percepção do aluno quanto ao envolvimento dos professores das disciplinas de
Formação Geral com os da Formação Técnica

Ao trazer este item para o instrumento de avaliação, partimos da premissa de que, para
essa política se tornar profícua para os filhos da classe trabalhadora, torna-se necessária a
articulação do trabalho dos professores da formação geral com os da formação técnica. Essa
integração contribui para dar sentido de educação como “totalidade social” (CIAVATTA
2005, 2015) na articulação entre ciência, cultura e trabalho no currículo escolar.
Na perspectiva da formação omnilateral, o projeto pedagógico passa a ter como
princípio a formação integral, rompendo com a dualidade estrutural e integrando ciência,
cultura e trabalho, de modo que “[...] a visão interdisciplinar não é a visão de uma soma de
aspectos, mas a visão dos fenômenos na totalidade social que os constitui” (CIAVATTA,
2015, p.57). Partindo dessa premissa, no questionário aplicado aos estudantes, foi apresentada
essa questão para captar as percepções dos alunos, sobre ações interdisciplinares no decorrer
do curso.

Gráfico 9 – Você está percebendo um envolvimento
dos professores das disciplinas de Formação Geral
com os da Formação Técnica?

22%
Sim
Não
78%

Fonte: Sedu (2014).
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Quanto à opinião dos alunos em relação ao envolvimento dos professores das
disciplinas de formação geral com os da formação técnica, em sua maioria (63%)
demonstraram que percebem esse envolvimento. Vale ressaltar que o número de alunos que
respondeu que não percebem esse envolvimento é, também, um número expressivo (37%),
para um curso que se propõe ser organizado na forma integrada (Gráfico 9).
Nesse envolvimento dos professores das disciplinas da formação geral com os da
formação técnica, embora não esteja explícita a questão da interdisciplinaridade, pode estar
subjacente no envolvimento dos professores a concepção de interdisciplinaridade como
atitude ou parceria (FAZENDA 2003).
Esta concepção de interdisciplinaridade focada na questão atitudinal (FAZENDA,
2003) pode escamotear a dialética desse processo. Na composição do quadro de professores,
há uma tensão entre os profissionais que atuam na formação geral, que são, em sua maioria,
profissionais de carreira que foram admitidos por concurso público, e os professores da área
técnica, que são contratados temporariamente. Esse fato constitui uma fragilidade do domínio
da educação profissional nos Estados que contratam professores precariamente em designação
temporária o que, por si só, pode significar uma fragilidade na execução de um trabalho
interdisciplinar.

1.2.3.4 A relação dos conteúdos estudados nas disciplinas de formação geral com os
conteúdos da Formação Técnica

A ideia de relacionar os conteúdos estudados nas disciplinas de formação geral com os
da formação técnica que compõem o questionário aplicado aos alunos sugere superar o ser
humano dividido, historicamente, pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a
ação de pensar. Trata-se da defesa de um ensino técnico que tem por objetivo “[...]
disponibilizar aos jovens que vivem do trabalho a nova síntese entre o geral e o particular,
entre o lógico e o histórico, entre a teoria e a prática, entre o conhecimento, o trabalho e a
cultura” (KUENZER, 2007, p.43-44).
Entretanto, quando abordamos este item no questionário do aluno – a relação entre os
conteúdos e as disciplinas do ensino médio propedêutico com a formação técnica –, estamos
pensando nas duas possibilidades do ensino médio integrado: a continuidade de estudos em
nível superior e a preparação para o mundo do trabalho.
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Considerando o currículo como uma construção histórica, podemos afirmar que a
consolidação da EPTIEM no cotidiano das escolas é resultado de múltiplas determinações. A
percepção dos alunos quanto à relação dos conteúdos da base propedêutica com a técnica,
tendo em vista a aproximação dos conteúdos estudados com as necessidades do mundo do
trabalho é expressa no gráfico a seguir:
Gráfico 10 – Você consegue relacionar os
conteúdos estudados nas disciplinas de formação
geral com os conteúdos da formação técnica?

22%
Sim
Não
78%

Fonte: Sedu (2014).

Os alunos, em sua maioria (78%), responderam que conseguem relacionar os
conteúdos estudados nas disciplinas de formação geral com os conteúdos da formação técnica,
enquanto 22% afirmaram que não conseguem fazer tal relação (Gráfico 10). Esse item, na
composição do questionário, pode expressar uma visão utilitarista de aplicação dos conteúdos
da formação geral na formação técnica, mas pode também estabelecer uma conexão entre a
ciência e a técnica, o que é desejável e necessário na concepção de EPTIEM. Partindo dessa
conexão, o currículo se inova no modo de se trabalhar o conhecimento, religando os aspectos
que ficaram isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar, contribuindo para uma
formação humanística como “[...] condição necessária para a travessia em direção ao ensino
médio politécnico e à superação da dualidade de classes” (FRIGOTTO; CIAVATTA;
RAMOS, 2005 p. 45).
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1.2.3.5 Incentivo dos professores quanto à pesquisa na busca de conhecimentos/informações
sobre o curso e a atividade profissional

A questão da pesquisa apresentada neste questionário contribui para conceber um
novo olhar para o currículo. Assim, será possível buscar de fato novas possibilidades para
consolidar uma formação técnica pensando a pesquisa como princípio pedagógico. Na visão
de Ramos (2014, p. 85):

Esse princípio está intimamente relacionado ao trabalho como princípio educativo, o
qual ao ser assumido em uma educação integrada contribui para a formação de
sujeitos autônomos que possam compreender-se no mundo e, dessa forma, nele
atuar, por meio do trabalho, transformando a natureza em função das necessidades
coletivas da humanidade e, ao mesmo tempo, cuidar de sua preservação face às
necessidades dos demais seres humanos e das gerações futuras.

Demo (2001, p. 13) defende que a “[...] pesquisa é o processo que deve aparecer em
todo o trajeto educativo, como princípio educativo que é”. Para o autor, pesquisa não é só
busca de conhecimento, nem pode ser algo solitário, mas uma atitude política e contínua de
investigação científica que surge no processo educativo. O autor acrescenta ainda que, “[...] se
educar é, sobretudo, motivar a criatividade do próprio educando, para que surja o novo
mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca” (DEMO, 2003, p.18). O
gráfico a seguir expressa a percepção dos alunos quanto ao estímulo à pesquisa pelos
professores:
Gráfico 11– Incentivo à pesquisa sobre o curso e a
atividade profissional

22%
Sim
Não
78%

Fonte: Sedu (2014).
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Quanto à opinião dos alunos em relação ao estímulo à pesquisa pelos professores,
registra-se um número significativo de estudantes (78%) que respondeu que se sentem
estimulados pelos professores quanto à prática da pesquisa na busca de maiores
informações/conhecimentos sobre o curso, enquanto 22% disseram que os professores não
têm estimulado a pesquisa. Vale ressaltar que essa questão dá margens a múltiplas
interpretações, uma vez que, ao abordar a pesquisa no âmbito da atividade profissional,
restringe-se a atividades bem práticas, como viagens técnicas, pesquisas em laboratórios etc.,
omitindo, talvez, outras atividades de pesquisas executadas na sala de aula. Nesse sentido,

[...] é necessário potencializar o fortalecimento da relação entre o ensino e a
pesquisa, na perspectiva de contribuir com a edificação da autonomia intelectual dos
sujeitos frente à (re)construção do conhecimento e outras práticas sociais, o que
inclui a conscientização e a autonomia diante do trabalho. Isto significa contribuir,
entre outros aspectos, para o desenvolvimento das capacidades de, ao longo da vida,
interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar
soluções e propor alternativas, potencializadas pela investigação e pela
responsabilidade ética assumida diante das questões políticas, sociais, culturais e
econômicas (RAMOS, 2014b, p. 94).

1.2.3.6 Momentos de vivências entre a teoria estudada na sala de aula e a prática profissional
do curso

A ênfase dada à questão da vivência entre a teoria estudada na sala de aula e a prática
profissional significa potencializar a concepção de currículo integrado. Portanto, um dos
grandes desafios da formação técnica é constituir-se na união entre a teoria e a prática, como
ação necessária na formação técnica, que pode estar presente também nos laboratórios, nos
estágios, nas visitas técnicas, na execução de projetos, na participação em feiras e exposições
etc.
Dessa forma, a EPTIEM se configura como uma construção curricular que deverá
permear toda a prática educativa por meio de um trabalho sistemático, contínuo, abrangente e
articulado no decorrer de toda a formação educativa. Nessa perspectiva, a integração da teoria
com a prática poderá possibilitar aos alunos uma visão integral do ser humano na completude
de seu desenvolvimento sócio-histórico e cultural. O gráfico a seguir demonstra a percepção
dos alunos em relação a essa conexão da teoria com a prática:
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Gráfico 12 – Momentos de vivência entre a teoria
estudada na sala de aula e a prática profissional

Totalmente: 23%
Parcialmente: 72%
76%

24%

Fonte: Sedu (2014).

Esse é um dado importante nesta pesquisa, pois a grande maioria (76%) afirmou que
os momentos de vivências entre a teoria e a prática foram atendidos.

Apenas 24%

responderam que a escola não proporcionou essa vivência nem a prática profissional.
Registramos, assim, uma evidência de que a escola está cumprindo o seu papel na
aproximação da teoria com a prática.

Se pela formação geral as pessoas adquirem conhecimentos que permitam
compreender a realidade, na formação profissional o conhecimento científico
adquire, para o trabalhador, o sentido de força produtiva, traduzindo-se em técnicas
e procedimentos, a partir da compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos
básicos que o possibilitarão à atuação autônoma e consciente na dinâmica
econômica da sociedade (RAMOS, 2014b, p.92).

1.2.3.7 Desenvolvimento de habilidades necessárias para o alcance das competências exigidas
na profissão técnica

Este item, apresentado no questionário aplicado aos alunos quanto à questão das
habilidades e competências, pode ter um significado real para os estudantes no que se refere à
qualificação profissional. Entretanto, é preciso estar atendo à noção de competência que é
apresentada nos discursos oficiais, principalmente nas diretrizes do Conselho Estadual de
Educação, pois contribui para a sua instrumentalização, ou seja, reduzindo a complexidade
que lhe é peculiar. Nesse sentido, é importante o alerta de Ramos (2002, p. 170):
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[...] a noção de competência, muito além de ser apropriada acriticamente pela
sociedade brasileira, levando-a à condição de senso comum, deve apresentar-se
como objeto de análise crítica pelos educadores, trabalhadores e todos os demais
intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, com o fim de se reconhecer seu real
significado e a essência do fenômeno a que faz referência. É preciso colocar a noção
de competência sobre o crivo de outras ideologias e, então, reconstruir seu
significado não só de forma coerente com a realidade brasileira, mas no sentido de
valorizar as potencialidades humanas e não de simples adaptação a ela.

Gráfico 13 – Desenvolvimento de habilidades necessárias para
o alcance de competências exigidas na profissão de técnico

Totalmente: 23%
72%

Parcialmente: 72%

23%

5%

Fonte: Sedu (2014).

Os dados apresentados sobre este item revelaram uma avaliação satisfatória em
relação aos cursos da EPTIEM. Um número significativo de alunos (72%) respondeu que o
curso frequentado promoveu, parcialmente, o desenvolvimento de habilidades e competências
para o exercício da profissão, seguido de um número também expressivo (23%) que
considerou que as suas expectativas foram totalmente contempladas.

Apenas 5%

responderam que o curso não desenvolveu as competências e habilidades necessárias para o
exercício da profissão (Gráfico 13).
De uma maneira geral, as respostas dos alunos envolvidos nessa pesquisa, realizada
pela Secretaria de Educação, indicam que a EPTIEM, como política pública da rede estadual,
atende aos anseios dos alunos e, consequentemente, representa desafios para a escola e para o
Poder Público. Por ser um questionário fechado, “com questões de múltiplas escolhas”, as
contradições, mediações e historicidade do processo podem ser escamoteadas, pois não há
dúvidas de que há falta de investimentos no que se refere à infraestrutura dos cursos e,
também, na política de recursos humanos para os profissionais da área técnica, que são
aqueles contratados temporariamente. Mas, mesmo considerando todas essas limitações, as
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falas dos alunos sinalizaram para o reconhecimento do ensino médio integrado como uma
alternativa para a continuidade de estudos e/ou a preparação para o mundo do trabalho.

1.2.4 Diferentes vozes e diferentes olhares sobre a Educação Profissional Técnica Integrada
ao Ensino Médio nas escolas estaduais: como pensam os coordenadores de cursos?

Para avançar na tarefa investigativa, tendo como foco algumas experiências de
integração curricular, marcadas pela iniciativa dessas escolas, trazemos ao diálogo
experiências de alguns profissionais que atuam como coordenadores dos cursos. Isso nos
parece bastante oportuno, pois essas experiências sinalizam para a crença e o desejo de se
fazer a integração curricular.
Em busca de possíveis respostas, no trabalho de assessoria às escolas, construímos um
espaço coletivo de debate acerca da EPTIEM em diversas escolas. Entretanto, os papéis dos
sujeitos envolvidos foram relevantes não apenas com o compartilhamento de suas
interpretações, mas também com os seus sentimentos, ora de dúvidas, ora de esperanças de
que o desafio se enlaça no diverso e no uno da construção da qualidade desse tempo escolar.
Quanto aos entrevistados, não se trata de sujeitos “iluminados” que apontarão
caminhos e soluções para os dilemas e desafios da integração curricular das nossas escolas,
mas, cada um a seu modo, traz contribuições para o debate sobre a EPTIEM, fornecendo
pistas para entender como é possível fazer um currículo integrado pela ação concreta dos
sujeitos que acreditam na proposta de construção de uma escola unitária. Há uma tentativa de
levantar e discutir questões relacionadas com a integração curricular, considerando a escola
como um palco de oposições, conflitos e lutas, configurando um cenário de múltiplas
construções e possibilidades.
Procuramos tecer e trazer argumentos acerca da integração curricular da experiência
vivida com a implantação da EPTIEM. Resgatamos um pouco da história, além de considerar
os sujeitos envolvidos nesse processo e suas singularidades.
Essas experiências aparecem aqui com suas relações históricas, ambiguidades e
possibilidades, pois a articulação do ensino propedêutico com o técnico pode fazer da escola
um espaço de disputas que possibilita o jogo do poder e por isso pode trazer à tona
contradições com a desejada integração curricular, como afirma o professor e coordenador do
Curso de Meio Ambiente da Escola Irmã Dulce:
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É claro que não podemos ter uma visão romântica de que tudo ocorreu
maravilhosamente bem. Nem todos os professores ‘embarcaram’ e abraçaram a
ideia, logo a aproximação acabou se estabelecendo por uma questão de afinidades. É
importante frisar que dessas afinidades frutificaram excelentes projetos, ações e
práticas docentes que se manifestam no curso trazendo benefícios a todos
envolvidos, por promover discussões sobre variados temas a partir de saberes
diversos. Acreditamos, e isso é visível quando conversamos com os nossos
estudantes, que essa prática possibilitou novos olhares aos conteúdos curriculares
discutidos em sala de aula, creditando a esses conteúdos valores que façam sentido
na vida dos discentes.

A questão trazida pelo coordenador da Escola Irmã Dulce que afirma que nem todos
os professores “embarcaram” e abraçaram a ideia, é um fato recorrente em outras escolas que
ofertam o ensino médio integrado. Para obter um maior envolvimento dos profissionais da
escola, há que se destacar as estratégias que o coordenador utilizou para atrair um maior
número de professores engajados na integração curricular com a viabilização de trocas de
experiências.
Nesse sentido, surge a necessidade de enfrentamento dessa realidade com um grande
desafio da organização curricular integrada. Essa integração curricular tem se configurado
como oportunidades que se abrem tanto para os educadores do ensino médio como para
aqueles que têm atuado, especificamente, no ensino técnico. A experiência das 77 escolas da
rede estadual que adotaram essa modalidade de ensino tem-se constituído como exitosa na
maioria delas, como afirma o coordenador do Curso de Agricultura da Escola São Jorge: [...]
“o avanço mais significativo foi a capacidade de interação entre escola, comunidade, o
educando e sua família e esta integração só aconteceu porque antes houve a integração
interdisciplinar, e isso é para nós motivo de orgulho”.
A experiência de implantação da EPTIEM na rede estadual de ensino, também, tem
sido um espaço de aprendizagem para os profissionais da instituição escolar, como afirmou o
coordenador do Curso de Administração da Escola Maria de Abreu Alvim.

Quanto ao meu desempenho como coordenador, sendo um dos responsáveis pela
integração entre as disciplinas, se caracterizou por um aprendizado muito grande,
pois, juntamente com a equipe pedagógica e administrativa, nos dedicamos muito à
implantação do curso e tomamos as medidas possíveis, dentro das possibilidades
oferecidas pela instituição. Para o bom andamento do curso, temos consciência de
que somos verdadeiros aprendizes na integração curricular.

A reflexão do coordenador, colocando-se como um “aprendiz na integração
curricular”, também nos remete a um fato recorrente nas escolas que ofertam o ensino médio
integrado, isto é, a inserção de profissionais de diversas áreas que assumem a profissão
docente, mas que não são profissionais do magistério – fato bastante comum quando se trata
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da Educação Profissional no Brasil. Este movimento das diversas áreas do saber humano
constitui um diálogo de integração curricular e, em muitos casos, tem sido relevante, como
neste caso em questão. É notória a flexibilidade, a necessidade de busca desse profissional
para desempenhar melhor o seu papel de coordenador do curso e constituir um diálogo
permanente com a área pedagógica.
A implantação da EPTIEM também representou um momento de inseguranças e
incertezas e até mesmo de resistência por parte de alguns profissionais da escola, como
afirmou a coordenadora do Curso de Vendas da Escola Atila Miranda:

No primeiro trimestre, foi um desafio a aceitação do Curso de Educação
Profissional. A interdisciplinaridade seria o passo seguinte desse desafio,
conseguimos da mesma forma, de uma forma bem natural e informal, com propostas
colocadas aos professores. Fizemos com que os professores da base comum
realizassem um link com a área técnica. Houve trabalhos que foram feitos em
conjunto: as disciplinas de Logística e Biologia, quando foi abordado o conteúdo
dos alimentos transgênicos. Administração, História e Sociologia, quando foi
abordada a Revolução Industrial e precursores da Administração e Estatística com
Informática e Matemática, com gráficos e tabelas. Técnicas de Vendas com Língua
Portuguesa nas cartas comercias, e muitos outros exemplos, que foram adaptados no
decorrer das experiências. Mas conseguimos, sim trabalhar em sinergia. As aulas em
contraturno de forma mesclada, base comum e base específica, ajudaram a
desmistificar a ideia em que o estudante viria para a escola fora do seu turno estudar
‘matéria do curso técnico’.

Neste caso, vale ressaltar a habilidade da coordenadora do curso que lidou, no início,
com a aceitação da Educação Profissional em uma escola que tem se pautado, nos últimos
anos, apenas pela oferta do ensino médio, o que tem resultado em uma experiência em que a
interdisciplinaridade

tem

contribuído

para

superar

os

malefícios

notórios

da

compartimentalização do conhecimento. Nesse contexto, a interdisciplinaridade tem-se
constituído como [...] uma exigência natural e interna das ciências, no sentido de uma melhor
compreensão da realidade que elas nos fazem conhecer. Impõe-se tanto à formação do homem
como às necessidades de ação, principalmente do educador” (FAZENDA, 1994, p.91).
Valendo-se das possibilidades a que a interdisciplinaridade nos remete, destacamos a
experiência da Escola João XXIII, em Barra de São Francisco, no Curso de Informática.
Na medida do possível foram feitas integrações bastante proveitosas, fazendo valer a
interdisciplinaridade que o currículo integrado nos orienta. Citamos assim a parceria
da disciplina técnica Aplicativos de Automação para auxílio de trabalhos escolares
com qualidade. Foram passadas normas de utilização das ferramentas de edição de
texto (Word), edição de apresentação (Power point) e edição de planilha (Excel),
usando essas ferramentas para elaboração de trabalhos e apresentações nas normas
da Abnt, assim sendo de valia para todas as outras disciplinas. Outro ponto
interessante é a Matemática em parceria com a disciplina de Algoritmos e
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Aplicativos, onde muitos dos cálculos matemáticos e regras eram aplicados nessa e
em outras disciplinas.
Mais uma disciplina que muito contribui para o curso na área de Informática é o
Inglês, pois muitas ferramentas desta área são feitas somente neste idioma, como
manuais de utilização e erros que o sistema remete ao usuário nesta língua.
Trabalhando com textos do eixo do curso também foi outra ponta desta disciplina
com interação direta para todas aas outras disciplinas técnicas. Outra disciplina de
linguagem e códigos que é fundamental e muito ajudou nesse processo exitoso foi a
Língua Portuguesa, que é fundamental em qualquer área, mas que o profissional
muito se empenhou em trabalhar com a produção textual e também com materiais,
em sua maioria abordando a área técnica trabalhada na escola e auxiliando também
nas produções dos conteúdos do projeto Sitejovem.com.br.

Num mundo altamente tecnologizado, está inserida a instituição escolar e, em seu
interior, os diversos sujeitos que a compõem lidam diferentemente com essas tecnologias, e
uns trazem experiências mais significativas do que outros. Talvez resida aí um espaço
privilegiado para a integração curricular em um Curso Técnico de Informática, pois, além da
integração dos conhecimentos específicos, há também a possibilidade de se desenvolver os
conhecimentos tácitos da tecnologia, o que, certamente, contribuirá para o exercício
profissional do egresso desse curso.
Notórios no relato das experiências das escolas quanto à possibilidade de integração
curricular, tendo a interdisciplinaridade como mediação, são o desejo e a criatividade do
profissional das disciplinas de formação específica do curso técnico, como o exemplo
destacado em Língua Portuguesa no Curso Técnico de Informática, colaborando, assim, para
que o conhecimento seja

[...] um instrumento dinâmico que indivíduos e grupos podem usar para abordar
questões nas suas vidas. Nesta conformidade o conhecimento é um tipo de poder
pois ajuda a dar as pessoas um certo controle sobre as suas próprias vidas
(BEANNE, 2003, p. 97).

Ainda nessa ótica, acrescenta o autor:

Quando o conhecimento é visto como uma simples coleção de fragmentos e retalhos
de informação e destrezas organizadas por disciplinas separadas, a sua utilização e o
seu poder estão confinados pelas suas próprias fronteiras e, por isso mesmo,
diminuídos. Por exemplo, a definição de problemas e os meios de os abordar estão
limitados ao que é conhecido e considerado problemático no seio de determinada
disciplina. Quando se perspectiva o conhecimento de uma forma integrada, torna-se
possível definir os problemas de um modo tão amplo tal como existem na vida real,
utilizando um corpo abrangente de conhecimento para abordar (BEANNE, 2003, p.
97).
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Dessa forma, percebemos que ocorre na Escola João XXIII um trabalho
interdisciplinar e não uma mera soma ou arranjo de disciplinas, mas enfatizando a relação de
sentidos e significados de como se organiza e produz conhecimento. Num curso técnico, esse
conhecimento científico adquire, para o trabalhador, o sentido de formação produtiva,
traduzindo-se em técnicas e procedimentos a partir da compreensão dos conceitos científicos
e tecnológicos básicos.
Outro elemento importante na discussão da integração curricular é o tema gerador, que
tem sido utilizado em algumas escolas como mola propulsora na dinamização do currículo
integrado, como afirmou o coordenador do Curso Técnico em Agropecuária do CEIER Vila
Pavão.

Em nossa escola o trabalho interdisciplinar já é um fato que sempre marcou a nossa
escola. Com a implantação do ensino médio integrado não tivemos dificuldade, pois,
trabalhar com o tema gerador já é uma realidade na nossa escola.

O tema gerador constitui-se para essa instituição de ensino, um fio condutor nas
atividades agroecológicas que têm potencializado a educação no campo, porque a prática
tem demonstrado que a proposta pedagógica construída, coletivamente, naquela comunidade,
tem contribuído para fortalecer o sentido de pertencimento do campesinato. Por extensão, a
escola procura desenvolver um currículo que privilegia a agricultura familiar, a agroecologia,
pois a escola recebe, na sua grande maioria, alunos que possuem vínculo com a terra.
Ainda sobre o tema gerador como alternativo de integração curricular, a coordenadora
do Curso de Logística da escola Weverton Montenegro destacou:

Em alguns momentos que tivemos com os envolvidos observamos que o tema
gerador é fundamental para que se consiga integrar conhecimentos. Assim,
realizamos alguns seminários, onde os alunos do Ensino Médio Integrado de
Logística tiveram a oportunidade de apresentar para outros alunos do ensino regular
situações- problema de algumas empresas, apontando soluções da logística. Tais
seminários possibilitaram debates entre alunos do ensino regular junto com os
alunos do EMI. Percebeu-se, através desse experimento, ampliação do
conhecimento, bem como alguns alunos demonstravam orgulho de fazer parte do
curso nesta unidade.

Além do tema gerador trazido pela coordenadora do curso, há outro elemento que
merece destaque nessa instituição de ensino que coloca o aluno como sujeito do processo,
convivendo com situações-problema que envolvem o cotidiano de uma organização
empresarial e também a atuação dos alunos nos seminários, nos quais as possibilidades de
atuação de um técnico em Logística são apresentadas para os demais alunos da escola e
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professores. Esta sintonia para trabalhar de modo colaborativo possibilita ao aluno
desenvolver habilidades na sua formação para o mundo do trabalho, o que é um objetivo do
ensino médio integrado, constituindo, assim, um ensino médio que vai superando a sua
tradição histórica propedêutica destinada às elites que tinham como objetivo a continuidade
dos estudos.
As falas dos sujeitos envolvidos, neste texto, indicam que a proposta de integração
curricular na rede estadual de ensino representa desafios e, ao mesmo tempo, é

um

instrumento facilitador para a escola, na medida em que a integração curricular tem
proporcionado espaços de reflexões e questionamentos das contradições do planejamento
integrado, contribuindo para que se vislumbre, ainda que tênues, as perspectivas de
qualificação do ensino médio regular na rede pública de ensino e de inclusão de muitos jovens
no mundo do trabalho.
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2 CENTRO ESTADUAL INTEGRADO DE EDUCAÇÃO RURAL – CEIER:
MOVIMENTOS HISTÓRICOS DE UMA POLÍTICA COMPENSATÓRIA DO
GOVERNO MILITAR À PRÁTICA DA AGRICULTURA FAMILIAR

O processo histórico da educação rural no Brasil é marcado pela concepção elitista de
uma política ideológica da oligarquia agrária, que não priorizava a educação para os filhos dos
trabalhadores rurais. Conforme Calazans (1993), o ensino regular na área rural na educação
brasileira, teve início no fim do Segundo Império. Esse ensino foi se ampliando
gradativamente de acordo com as necessidades que ocorriam em função do desenvolvimento
agrário no Brasil.
A partir de 1930, surgiram os programas específicos para a escolarização do campo,
influenciados pelo ideário do “ruralismo pedagógico”, que defendia uma escola diferenciada
das urbanas e que pudesse avançar em relação às necessidades imediatas da população do
campo. O ruralismo parecia responder a essa demanda social com um discurso legitimado na
defesa de uma escola rural (PRADO, 1995). Sobre o ruralismo pedagógico a autora esclarece:

O ruralismo pedagógico pode ser caracterizado como uma tendência de pensamento
articulada por alguns intelectuais que, no período em questão, formularam ideias que
já vinham sendo discutidas desde a década de vinte e que, resumidamente,
consistiam na defesa de uma escola adaptada e sempre referida aos interesses e
necessidades hegemônicas. Estes se encontram diluídos entre o que se pôde perceber
como interesses de caráter econômico das classes e grupos de capitalistas rurais ou
como interesses de grupos, principalmente políticos interessados na questão urbana.
Legitimando e reforçando ambas as posturas, encontram-se os intelectuais ligados à
educação, estudiosos do papel da educação rural naquele momento e das
características e opções que a escola deveria assumir, a fim de compartilhar o
projeto abrangente do Estado Nacional (PRADO, 1995, p.6).

Esses fatos convergem com o Movimento dos Pioneiros (1932) em prol da erradicação
do analfabetismo e da expansão dos sistemas públicos de ensino. Entretanto, poucos avanços
ocorreram em relação à expansão e erradicação do analfabetismo, principalmente no ambiente
rural. Talvez esse fato se justifique pelas características da nossa história política no campo da
educação, influenciada pelo “[...] mandonismo, coronelismo e clientelismo” (CARVALHO,
1997), trazendo consequências de exclusão e seletividade que ainda permeiam a escola do
meio rural dos dias atuais.
É nesse contexto político, sob a égide do governo civil militar, que os Centros
Estaduais Integrados de Educação Rural do Espírito Santo (CEIERs) foram implantados, em
1982, em Boa Esperança e, em 1983, em Vila Pavão e Águia Branca. A criação desses centros
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se deu por meio de um programa do Governo Federal denominado Pronasec/Rural –
Programa Nacional de Ações Socioeducativas para o Meio Rural, financiado pelo Ministério
da Educação, destinado ao atendimento de populações carentes do meio rural. Foi
contemplado no III PSECD – Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto – 1980-1985.
Em um documento oficial do Ministério da Educação, intitulado “Desenvolvimento da
Política Educacional e Cultural”, é ressaltada a inclusão do Distrito Federal e do Espírito
Santo no Pronasec/Rural:

O III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (III PSECD), consagrou um
Programa Nacional de Ações Socioeducativas para o Meio Rural
(PRONASEC/RURAL). Para 1980, estabeleceu-se sua implementação na Região
Nordeste, mediante ações próprias desenvolvidas na base de três binômios de
atuação simultânea e indissociável, ou seja, três "Direções Setoriais": EducaçãoIntegração, Educação-Produção e Educação-Cultura. Já a programação para 1981
prevê a participação direta das Secretarias de Educação dos Estados, não só na
intensificação de esforços conjuntos em relação à região nordestina como na
extensão das ações aos Estados da Região Norte, da Região Centro-Oeste, com
inclusão do Distrito Federal, e, ainda, ao Estado do Espírito Santo, nas áreas
alcançadas pelo Polígono das Secas (BRASIL, 1980, p.18, grifo nosso).

Esse programa de caráter compensatório explicitava o objetivo do governo em reduzir
o êxodo rural, além de considerar uma taxa elevada de analfabetismo na zona rural, acrescido
de altas taxas de evasão e repetência. Em mensagem apresentada ao Congresso Nacional, na
abertura da sessão legislativa de 1981, o então presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo
destaca o Pronasec no bojo das políticas educacionais:

A partir da evidência de que os problemas da educação no meio rural em áreas
carentes atingem diferentes níveis, manifestos tanto no sistema formal de ensino,
quanto nas dificuldades de sobrevivência das populações locais, foi criado o
Programa de Ações Socioeducativas e Culturais para o Meio Rural
(PRONASEC/RURAL), definidor de alguns pressupostos de ação básicos para a
fixação das linhas que vêm orientando o desenvolvimento dos projetos pelas
Secretarias Estaduais de Educação, em convênio com o Programa, em nove estados
da Região Nordeste.
A primeira linha, Educação-Integração, compreende ações que atingem a educação
básica de 1º grau, no sentido de estabelecer efetiva vinculação entre escola rural e
cultura local, e a valorização de recursos humanos diretamente engajados no ensino
municipal.
Nessa linha, o Programa, por intermédio dos governos estaduais do Nordeste, além
da contrapartida dos municípios, está elevando os níveis de remuneração de 44.549
professores municipais, pretendendo alcançar, progressivamente, remuneração
média em torno do salário-mínimo regional. Ao lado disso, é proporcionada a
regularização funcional desses professores.
A segunda linha, Educação-Produção, soma esforços com organismos vinculados ao
MEC e a outros Ministérios (MA-SUDEPE) e às Secretarias Estaduais de Educação
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e de Agricultura. As ações partem do pressuposto de que não basta proporcionar
instrumentos teóricos e formação prática do aluno e à comunidade produtora
(colégios agrícolas, escolas hortigranjeiras e aldeias pesqueiras). Faz-se necessário,
sobretudo, buscar meios de auto sustentação das unidades educacionais, do aluno e
das famílias envolvidas, através de pequenos investimentos, com aproveitamento de
tecnologias de baixo custo e financiamento do aluno-produtor, dando-lhe
instrumentos que o capacitem a produzir e controlar a comercialização dos bens
produzidos.
Em 1980, as ações constaram basicamente de implantação, fortalecimento ou
desenvolvimento de Colégios Agrícolas Estaduais, Escolas Hortigranjeiras de
Produção, Escolas de Educação-Produção de Pesca e Escolas-Fazenda.
A terceira linha, Educação-Cultura, envolve projetos de apoio ao desenvolvimento
de tecnologias alternativas locais ou de criação de meios de sobrevivência e auto
sustento das comunidades; ações de natureza educativa integradas a órgãos do setor
saúde, habitação e trabalho, e projetos de vinculação escola-comunidade, inclusive
novas alternativas curriculares que se integrem ao mundo do trabalho e ao universo
de valores do meio rural. Nessa linha, desenvolve-se a implantação de Centros de
Atuação Permanentes, do Projeto RONDON-MINTER, com vistas ao
desenvolvimento comunitário de 10 municípios do Baixo São Francisco, sediados
nos Estados de Alagoas e Sergipe e, ainda, 14 centros de difusão cultural em
diferentes regiões do Estado da Paraíba.
Os recursos aplicados em 1980 foram de Cr$ 925 milhões, sendo Cr$ 516 milhões
do salário-educação, Cr$ 297 milhões do saldo do salário-educação e Cr$ 112
milhões de recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação
(BRASIL, 1987, p.492-493).

A definição de alguns pressupostos para a implantação do Pronasec, no documento
supracitado, fundamentado nestas três linhas: “Educação-Integração, Educação-Produção e
Educação-Cultura”, indica que havia um distanciamento entre a educação rural e as
expectativas de desenvolvimento do país, resultando em altos índices de evasão e repetência.
Tanto a integração como a cultura e a produção que embasam esse programa são também uma
expressão para manutenção da ordem vigente.
A linha “Educação-Integração” destaca a importância da interação da escola com a
comunidade que é sugerida nos documentos oficiais por meio das Associação Escola e
Comunidade (AECs) ou dos Centros Cívicos Escolar (CCE). Quanto aos centros cívicos vale
ressaltar que eles foram concebidos pelo Decreto nº 68.065/71, pelo mesmo decreto que
regulamentou a obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica como disciplina e prática
educativa. No art. 32 do referido decreto, é ressaltado que a diretoria do centro cívico é eleita
pelos alunos, mas sob “[...] a assistência de um orientador, elemento docente designado pelo
diretor” (BRASIL, 1971, p. 9). Com o dispositivo legal de ter um professor como
“orientador”, não há dúvidas sobre uma imposição política repressiva que se utilizava desses
espaços para legitimar o governo autoritário, negando a autonomia e o papel de resistência e
crítica dos alunos.
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Já a segunda linha do Pronasec “Educação-Produção” evidencia um novo papel para a
instituição escolar, como a criação de meios de sobrevivência e autossustento das
comunidades. Essa concepção de produção é convergente com o ideário do tecnicismo da Lei
nº 5.692/71. Para Saviani (2013, p. 381) a pedagogia tecnicista acontecia:

A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de
racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advogou a
reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De
modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretendeu-se a objetivação do
trabalho pedagógico.

Nesse sentido, havia uma tentativa na escola de reprodução de um modelo adaptador
da ordem hegemônica, com informações objetivas, focado na divisão de tarefas, própria do
sistema de produção capitalista. Essa racionalidade está explicitada no Plano Curricular do
CEIER/BE, datado de 1983, tendo como um dos objetivos: “Oferecer aos alunos, habilidades
e destrezas para a execução racional das atividades específicas do meio rural que contribuirão
para elevar a sua produtividade” (1983, p.1). O segundo objetivo é:

Proporcionar aos alunos oportunidades variadas e abundantes e, sobretudo
continuadas, para a aquisição de informação útil sobre a estrutura ocupacional da
economia, as alternativas de seleção profissional, o comprometimento do
envolvimento pessoal e produtivo dentro de forças de trabalho, a determinação
inteligente de capacidade e aspirações individuais, os requisitos de todas as
profissões. E as oportunidades de preparar-se para uma ocupação lucrativa (PLANO
CURRICULAR, CIER/BE,1983, p.1).

A terceira linha “Educação-Cultura” preconizada pelo Pronasec tem como objetivo
criar projetos de apoio ao desenvolvimento de tecnologias locais ou de criação de meios de
sobrevivência e autossustento das comunidades. Essa concepção de cultura, como “[...]
elemento de transformação socioeconômica”, (ORTIZ, 1994, p. 46), trata-se da política
vigente do Governo Militar, que é marcada por ambiguidades, contradições e também a
negação de uma concepção de cultura como “[...] processo de produção de símbolos, de
representações, de significados e, ao mesmo tempo, prática constituinte e constituída do/pelo
tecido social” (RAMOS, 2004, p.45). Nesse processo apontado por Ramos (2004), a questão
cultural é essencial para uma sociedade democrática por meio das mais diversas
manifestações culturais.
Concomitantemente ao período da implantação do Pronasec, foi realizado, no Espírito
Santo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, um convênio com o Instituto
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Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)15. Esse convênio, sob a coordenação
da professora argentina Maria Teresa Sirvent, tinha como objetivo: “Desenvolver um trabalho
de educação comunitária nas comunidades da periferia urbana e zona rural inseridas no
Prodasec e Pronasec” (SIRVENT, 1984, p.16).
A justificativa para a realização desse convênio entre um órgão interamericano e a
Secretaria de Educação convergia com os propósitos do Pronasec em relação às escolas rurais.
Fazendo uma análise da situação das escolas rurais naquele contexto, Sirvent (1984, p. 19-20)
afirma que: “[...] a realidade da escola atual não é mais feliz; não tem podido achar uma
resposta às necessidades educativas da área rural, com a profunda contradição de uma escola
que gera migrantes potenciais para os cinturões de pobreza urbanos”. Ainda ressalta a autora:

A aguda crise agrícola das últimas décadas, a concentração dos projetos industriais
nas grandes cidades, a invasão desordenada da modernização em sociedades pobres,
com suas consequências de migração interna despovoamento do campo e
marginalização urbana têm contribuído para agravar o problema (SIRVENT, 1984,
p.19-20).

Tanto o Pronasec, quanto o Prodasec (destinado às periferias urbanas), além do caráter
de clientelismo político, foram concebidos como uma política compensatória, conforme
destaca (Germano, 1990, p. 378-379):

[...] o PRONASEC/Rural e o PRODASEC/Urbano assumem claramente uma
postura compensatória às insuficiências do processo de acumulação, visando reduzir
os índices de pobreza mediante a ação corretiva de programas governamentais,
voltados para a educação informal, geração de emprego e renda, adotando, como
metodologia de trabalho, a participação comunitária (GERMANO, 1990, p. 378379).

Cunha (2005) ressalta a desconfiança de como esses programas foram recebidos,
devido ao caráter político-eleitoral, tendo em vista as eleições de 1982 que desde o Golpe
Militar foi a primeira eleição direta para governador, além da votação para compor a
Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Legislativo e Executivo Municipal.

Embora a justificativa desses programas especiais enfatizasse a participação das
‘comunidades’ a serem beneficiadas, a pressa em pôr o PRODASEC e o
PRONASEC em operação não permitiu sequer ouvir ‘os interessados’. Assim, as
equipes das secretarias estaduais de educação foram recebidas com desconfiança
pelas ‘comunidades’, devido à suposição de que se tratava de uma tentativa de
15 O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) é um organismo internacional, fundando
em 1942, especializado em agricultura e bem-estar rural vinculado à Organização dos Estados Americanos
(OEA). O principal objetivo do IICA é a realização de uma agricultura competitiva, sustentável e inclusiva
para as Américas
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controle de iniciativas de entidades oposicionistas diante do governo federal e dos
governos estaduais. Essa atitude de desconfiança deu lugar à de entendimento, até
que a proximidade das eleições de novembro de 1982 propiciou a utilização desses
programas, em vários estados, como instrumento de coação político-eleitoral:
destinação de verbas às “comunidades” que consentiam com o governo e ameaças
de corte ou recusa de convênios com aquelas que dissentiam (CUNHA, 2005, p.
394).

Esses programas (Pronasec e Prodasec) foram elaborados em um momento histórico
que marca o início da abertura política. A implantação desses três CEIERs no Espírito Santo
conjuga-se num cenário político e econômico “[...] diante das ameaças econômicas, da
monocultura do café, da expansão dos latifundiários e da ‘Revolução Verde no ES”
(PACHECO DE JESUS, 2012, p. 42). Mesmo em frente ao silenciamento produzido pelo
golpe civil militar, os movimentos sociais do noroeste capixaba incluem em suas bandeiras de
lutas a oferta da educação rural. Assim, essa ideia “[...] nasce já diante do propósito, dos
movimentos sociais, de romper com o paradigma do pensamento da educação urbanocêntrica, hegemônico vigente na sociedade brasileira” (PACHECO DE JESUS, 2012, p.42).

2.1 Os 35 Anos do CIERR: um pouco de sua história

O objetivo deste texto é dar visibilidade à luta histórica e de resistência dos sujeitos
que constroem cotidianamente os CEIERs. Traremos ao diálogo recuos e avanços, revelando
o movimento dialético que tem impulsionado a luta por uma escola pública de qualidade para
os filhos dos agricultores ao longo de 35 anos de implantação desses três centros de educação
do campo.
O diálogo transcrito neste texto é resultado de um grupo focal realizado com dois
diretores, um ex-diretor, um professor e um pai de aluno que também é egresso do CEIER. A
composição desse grupo nos pareceu bastante oportuna, pois foram narradas experiências que,
sob diferentes olhares, sinalizam para histórias que devem ser contadas, como afirma Costa
(2002, p. 94):

Se não contarmos nossas histórias a partir do lugar que nos encontramos, elas são
narradas desde outros lugares, aprisionando-nos em posições, territórios e
significados que poderão compreender amplamente as nossas possibilidades de
desconstruir os saberes que habitam espaços culturais e hegemônicos.
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É esse o pano de fundo para justificar a inserção dessas falas na presente tese. Elas
abordam os movimentos históricos, as resistências, os sonhos e as esperanças desses sujeitos
que lutam cotidianamente por uma educação do campo como práxis educativa adotando os
princípios da agroecologia.
Quanto aos sujeitos que participaram desse grupo focal, cada um ao seu modo, trazem
contribuições para o debate acerca da história de 35 anos dos CEIERS, fornecendo pistas para
se compreender a materialização da educação do campo como política pública, bem como o
impacto dessa política na comunidade escolar. Sinalizaram entender, de fato e na práxis
educativa que, como preconiza Foerste (2008, p. 112), a “[...] Educação do Campo não se
encontra acabada, mas é reinventada a cada dia, visto que é precária e sempre incompleta”.
É nessa perspectiva que selecionamos esses sujeitos, abaixo identificados, para
compor o grupo focal, para que contassem suas versões sobre a metodologia de práxis
educativa adotada pelos CEIERs ao longo de sua história:

a) Derlinda Aguiar Livramento Carvalho é graduada em Pedagogia pela Fafic de
Colatina/ES e Agropecuária pela Ufes; pós-graduada em Planejamento Educacional pela
Faculdade Salgado Filho do Rio de Janeiro e em Gestão Escolar pela Ufes. Atua na Educação
desde 1970 (colaboradora de professora no primário em escola no RJ); professora em Boa
Esperança/ES de 1971 a 1983 e como diretora do CEIER/BE-ES desde 1982.

b) Francisco Colli é ex-aluno do CIER/AB-ES no período de 1989 a 1992, pai de ex-aluna,
agricultor da comunidade São José, formado em Técnico em Agropecuária na Escola
Agrotécnica Federal de Santa Teresa/ES (EAFST) e Bacharel em Administração em
Agronegócios na Faculdade de Ciências Sociais Aplicada (Facisa).

c) Irineu Wutke é pedagogo pela Fafic de Colatina/ES, com especialização em Supervisão,
Administração e Inspeção Escolar pela Ufes; professor de Ensino Fundamental e Médio desde
1988. Atuou na Direção CEIER/VP-ES e da Escola Estadual Professora Ana Portela de Sá.
Foi inspetor e supervisor escolar da RPEE/ES em nível SREs regional da Sedu/ES;

d) Jorge Kuster Jacob é formado em Sociologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos) – São Leopoldo/RS. Foi professor de História e Sociologia e também diretor do
CEIER/VP-ES. Hoje, aposentado, está lá como coordenador de turno. Autor de três filmes
sobre os pomeranos. Foi um dos representantes dos pomeranos na Comissão Nacional dos
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Povos Comunidades Tradicionais do Brasil no Governo Lula e, também, foi secretário
municipal de Cultura de Vila Pavão/ES em três legislaturas.

e) Paulo Pilon é graduado em Filosofia pela PUC de Curitiba/PR; pós-graduado em
Planejamento Educacional pela Faculdade Salgado Filho do Rio de Janeiro e em Gestão
Escolar pela Ufes. Nasceu no Córrego Pedra do Trinta, município de Águia Branca/ES.
Reside até hoje nessa mesma comunidade próxima ao CEIER/AB-ES, onde atua como diretor
desde 1998. Antes trabalhou como professor de História, Geografia, OSPB/EMC e Ensino
Religioso de março de 1986 a julho de 1998, quando assumiu a função de gestor escolar dessa
instituição de ensino. Nas horas “vagas”, ele trabalha como agricultor e participa de diversos
movimentos sociais.

Iniciamos a reunião do grupo focal no dia 13-1-2017 na Ufes, pela fala do Professor
Dr. Erineu Foerste (PPGE-Ufes), que foi um dos mediadores desse encontro e trouxe as
indagações abaixo como ponto de partida:

Temos muito interesse em ouvir vocês sobre a história do CEIER, temos muito
interesse sobre o diálogo estabelecido com outras culturas locais, com os saberes. Os
CEIERs historicamente são lembrados como centros que dialogavam, como até hoje
com os saberes e culturas locais, com perspectiva avançada em termos de
conhecimento, não só focando em termos de disciplinas, mas indo além disso,
dialogando com os saberes no sentido mais amplo. Até o Jorge, quando chegou,
falava para nós, enquanto aguardávamos, desta perspectiva interdisciplinar de
abordagem de conhecimento. Basicamente é isso. O objetivo é a gente aquecer os
motores para garantir uma entrada maior de textos para a publicação e, ao mesmo
tempo, ouvir vocês, gravar, se vocês concordarem, depoimentos, falas, uma roda de
conversas mesmo, um encontro no sentido de dizer assim: ‘Como começou tudo
isso? Qual a ancestralidade? Como foi criado o CEIER. Como foi no começo nas
suas forças, como também nas suas dificuldades’ [...].

Há que se destacar que todos os presentes concordaram com a gravação de suas falas e
com a utilização de seus nomes completos e dados pessoais e acadêmicos neste texto.
Esclarecemos, também, que as falas, depois de transcritas, foram enviadas para cada sujeito
da pesquisa para que pudesse ler e concordar com o que estava escrito.
Optamos por deixar o texto corrido, como se o leitor também estivesse presente no dia
da realização das entrevistas em grupo/grupo focal. Assim, organizamos o texto em quatro
tópicos, a saber: o surgimento do primeiro CEIER em Boa Esperança; 35 anos de lutas,
resistências e conquistas; o olhar do pai sobre o CEIER; e a memória de um egresso.
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No nível de exposição, as falas dos participantes do grupo focal estão estruturadas de
forma diversa. Esse grupo nos possibilitou fazer um panorama dos CEIERs, partindo da sua
institucionalização que remonta ao Governo Militar, até os nossos dias. Eles abordaram os
desafios de construção de uma escola pública e de qualidade para os filhos dos agricultores e
que, por conseguinte, resulta na luta contra os ideários do neoliberalismo que têm promovido
o fechamento de muitas escolas do campo. Assim, organizamos o texto em quatro tópicos
conforme seguem:

1.2.1 O surgimento do primeiro CEIER em Boa Esperança-ES

Derlinda, como uma das pioneiras na história da implantação dos CEIERs, foi a
primeira e única diretora da unidade de Boa Esperança. Inicia a nossa conversa dizendo como
surgiu o primeiro CEIER:

Na verdade, começou pelo anseio dos pais que pertenciam à liderança do Conselho.
Os filhos iam para a escola e recebiam um ensinamento comum como em qualquer
outra escola urbana. Boa Esperança/ES era, e ainda é, um município agrícola. Nessa
época, o prefeito, Sr. Amaro Covre, que trabalhava com as comunidades, era
presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural (CDR), composto por lideranças
de todas as comunidades rurais e essa liderança, insatisfeita com a forma como era
ministrado o ensino, solicitou, numa reunião, que se criasse uma escola voltada para
o ensino agrícola. Com isso, o prefeito, empolgado com o desejo das comunidades,
foi até a Secretaria de Estado da Educação (Sedu/ES) que, na época tinha como
secretário Stélio Dias, que, prontamente, buscou recursos para atender à
municipalidade de Boa Esperança. Após essa conversa, também surgiu o
pensamento de se criar essa escola nos municípios de Nova Venécia/ES em Vila
Pavão/ES e São Gabriel da Palha/ES no Córrego São Pedro. Dessa conversa eu não
participei. Conheço a história pelo que ouvi e assim começou a luta para aquisição
de verba federal e construir os prédios. A construção se iniciou por Boa
Esperança/ES, pois foi de lá que surgiu a ideia. Foi feito através de uma parceria
com verba federal e estadual e com aquisição do terreno pela Prefeitura Municipal.
Assim que o prédio ficou pronto, o prefeito buscou pessoas que ele considerava que
tinham o perfil para gerenciar a escola, porém as pessoas convidadas não quiseram
aceitar o desafio e foi aí que surgiu o convite feito a mim, que não aceitei,
inicialmente, por receio de não dar conta, mas, por insistência e incentivo também
de outros colegas, assumi o desafio. Na época, eu estava concluindo o curso de
Licenciatura em Agropecuária pela Ufes e já havia concluído o curso de Pedagogia,
por isso aceitei e comecei a me posicionar e me movimentar como gestora,
inclusive, indo de caminhão da Prefeitura Municipal buscar os materiais que tinham
disponíveis na Sedu (armários e carteiras). A partir daí, começamos um trabalho de
conversa (eu, Maria da Penha e Lozenil, também convidados pelo prefeito e
contratados pela Prefeitura) com os alunos das escolas da sede, de Bela Vista, de
Santo Antônio, do Quilômetro Vinte e de Sobradinho, explicando como
pretendíamos trabalhar nessa escola na propriedade e na parte pedagógica, pois não
havíamos recebido nenhuma orientação e o que existia era o desejo de iniciar os
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trabalhos o mais rápido possível de acordo com o diálogo que acontecia com os
membros do Conselho e a equipe já formada.

As informações trazidas por Derlinda, no que se refere à aquisição do terreno para a
construção do prédio, indicam que foram recursos federais destinadas à implantação do
Pronasec no Espírito Santo, mas a sua fala também sinaliza para a visão progressista do então
prefeito de Boa Esperança, Sr. Amaro Covre, que trabalhava de forma colegiada com o
Conselho de Desenvolvimento. A gestão democrática é relatada em outras ações do prefeito,
como o primeiro município do Estado a implantar eleição direta para diretor escolar na década
de 80.
Essa administração municipal de Boa Esperança pelo Partido Democrático Social
(PDS), concomitante ao período da ditadura civil militar, materializa na sua essência uma
contradição, devido à filiação do prefeito a um partido conservador, mas que traz para a
gestão pública a participação de diversos segmentos, como a comunidade de base,
organização de mulheres e lideranças sindicais.
No livro intitulado “A falência da política”, Maurício Tragtenberg relata duas
experiências, a de Lajes em Santa Catarina e Boa Esperança no Espírito Santo, como
pioneiras no Brasil no que se refere à participação popular na administração local. Para
Tragtenberg (2009, p.23), essas experiências “[...] não constituem em alternativa global ao
sistema, não realizam mudanças estruturais, porém mostram a capacidade do povo em fazer e
criar dentro das condições mais adversas possíveis”. No caso específico da experiência de
Boa Esperança, o autor destaca:

Boa Esperança realiza prática de democracia direta, na qual as relações de trabalho
apresentam cunho igualitário, não se orientando para um modelo de crescimento
fundado na concentração de renda, propriedade e poder. O acesso ao poder político é
democratizado e o desenvolvimento cultural e econômico da comunidade é
promovido (TRATENBERG, 2009, p. 23).

Quanto aos aspectos da economia do município de Boa Esperança, Tragtenberg (2009,
p. 23) ressalta:

A política econômica de Amaro Covre é orientada para a expansão da pequena e
média propriedade, que pressiona as áreas improdutivas, pela transformação do
meeiro em pequeno proprietário, isso no Espírito Santo, onde entre 1970- 1975
desapareceram 10.127 propriedades com áreas inferiores a cem hectares. Procura a
prefeitura protegê-lo da invasão das plantações de eucalipto da multinacional
Aracruz – Brascan e combater a intermediação mediante a construção de depósitos
para a estocagem da safra. Escolas e postos de saúde são construídos pelo trabalho
voluntário do povo com o material cedido pela prefeitura. Boa Esperança confirma a
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sentença de Amaro Covre: ‘Nada de graça que não nasceu da iniciativa das
comunidades tem sentido ou valor’.

Após essa breve explanação da origem do CEIER de Boa Esperança, Derlinda ainda
nos conta que:

Naquela época, as escolas do ensino fundamental nas séries finais trabalhavam com
a Educação para do Lar, Técnicas Industriais e Técnicas Comerciais e os pais
queriam mais que isso, algo que tivesse ligação com o trabalho da terra e o trabalho
doméstico, por isso como tinha a propriedade (09h/a), foi implantado o ensino de
Agricultura e posteriormente o ensino de Zootecnia e Economia Doméstica, além
das disciplinas da Base Nacional Comum.

As disciplinas profissionalizantes de Agricultura, Zootecnia e Economia Doméstica da
parte diversificada do currículo estavam em consonância com a Lei nº 7.044/82 que trazia no
seu escopo a preparação para o trabalho em substituição à profissionalização compulsória da
Lei nº5.692/71. A inserção dessas disciplinas na proposta pedagógica dos CEIERs convergia
para a concepção de Educação-Produção, prevista no Pronasec por meio de uma formação
aligeirada, constituindo, assim, um fenômeno social concreto em que, aparentemente, ocorria
uma confluência de interesses entre capital e trabalho para a garantia de trabalho e renda.
Nesse instante, Francisco destaca o cenário político e econômico que predominava à
época da criação dos CIERs:16

O surgimento dos CIERs aconteceu em um momento político importante na nossa
história regional. Vivíamos a transição para a democracia combinada com o
surgimento de uma força expressiva dos movimentos do campo e a atuação da
Pastoral da Terra. Somado a isso, o norte do Estado presenciava uma forte
concentração fundiária e estava ficando muito evidente um acirramento entre os
movimentos do campo e a União Democrática Ruralista (UDR). A luta pela terra
ganhava destaque nas pautas populares e estrategicamente o governo abriu uma nova
fronteira agrícola e direcionou parte dessa demanda para Rondônia com o objetivo
de diminuir essa tensão interna que aumentava a cada dia. No âmbito ambiental, os
agricultores estavam vivenciando a rápida degradação do solo e o esgotamento de
um modelo de produção tradicional do corte e queima. No final da década de 80,
acabaram as terras novas de mata. Na verdade, houve o esgotamento do modelo
tradicional que era cortar a mata, queimar e plantar. Novamente, Rondônia apareceu
como a salvação. Falava-se assim: Rondônia é terra nova, tem muita mata para
derrubar. Vivia-se esse êxodo, essa degradação da natureza e a ameaça de uma forte
crise alimentar.

16 A primeira denominação do CEIER foi Centro Integrado Rural (CIR) que fora criado em Boa Esperança – ES
em 1982. Um ano depois, em 1983, já envolvendo outros dois municípios, veio a denominação de Centro
Integrado de Educação Rural (CIER). Agora eram três os municípios contemplados: São Gabriel da Palha (no
distrito de Águia Branca), Boa Esperança e Nova Venécia (no distrito de Vila Pavão). A nomenclatura atual de
CEIER – Centro Estadual Integrado de Educação Rural, entretanto, só se convalidou em ato oficial a partir de
2002, pela Portaria nº. 055-R no D.O. de 14-06-2002, que instituiu essa denominação (PACHECO DE JESUS,
2012)
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Foi no período de esgotamento desse modelo que os CIERs foram criados, para
responder a esses problemas. O CIER chega para propor um novo formato de
produzir com um novo olhar para a terra, traz a esperança de que é possível produzir
de outra forma. Veja que houve um caldeirão de situações e é nesse contexto que os
CIERs surgem. As comunidades rurais no entorno das escolas apostaram na
possibilidade real dos CIERs produzirem as respostas para boa parte dessa demanda
do campo. Logo após a criação das escolas chega a Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional (Fase) como uma rede e traz uma fonte de
tecnologias alternativas e parcerias. Através da FASE criou-se um projeto chamado
APTA (Associação de Projetos de Tecnologias Alternativas), depois vêm os alemães
com a sede no Rio de Janeiro do SACTES (Serviço Alemão de Cooperação Técnica
e Social).

Francisco – pai de aluno e egresso do CEIER –, ao fazer essa análise da conjuntura
política no período em que surgiram esses centros de ensino, materializa o que Gramsci
denominou de intelectual orgânico, pois faz uma leitura daquele momento vivido na condição
de aluno do ensino fundamental. Hoje continua ligado à sua classe social com atuação em
movimentos sociais, defendendo os interesses das comunidades camponesas.
É importante destacar, na fala de Francisco, a concomitância entre o período político e
o nascimento dos CEIERs com o fim do regime militar conjugado com a efervescência dos
movimentos sociais, contribuindo para o processo de redemocratização do Brasil, com
desdobramentos políticos progressistas em âmbito local. Esses movimentos contribuíram para
que, no final da década de 80 e início de 90, vários municípios fossem administrados pelo
Partido dos Trabalhadores, expressando a organização popular nos processos democráticos
(BENEVIDES, 1994).
Esse “caldeirão de situações” descrito por Francisco contribui para alterar as relações
na construção de novos espaços de participação. Tanto o Sactes17 quanto a Fase18 trouxeram
para a administração dos CEIERs suas experiências, consolidando projetos participativos e
alterando a estrutura organizacional desses centros, diferenciando-os das demais escolas do
Sistema Estadual de Ensino.

17 O Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social (SACTES) ou em Alemão DED (Deutscher
Entwicklnng), é um órgão de cooperação internacional da República Federativa da Alemanha (RFA), que atua
na área técnica e social, com sede em Berlim, e tem a forma jurídica de uma sociedade mista, formada pelo
Estado alemão (sóciomajoritário) e por organizações não governamentais alemães (sócios minoritários. É
financiado pelo Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da RFA (ABONG, 1995,p.02).
18 A Fase – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – foi fundada em 1961. É uma
organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua hoje em seis Estados brasileiros e tem sua sede
nacional no Rio de Janeiro. Desde suas origens, esteve comprometida com o trabalho de organização e
desenvolvimento local, comunitário e associativo. Ao longo da década de 60, a Fase lançou as bases de um
trabalho ligado ao associativismo e ao cooperativismo, mas o golpe de 64 fez com que esses rumos tivessem
de ser redefinidos. A resistência à ditadura e a formação das oposições sindicais e dos movimentos
comunitários de base passaram a ser o foco principal da entidade
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Para endossar o cenário destacado por Francisco e contribuir, de certo modo, para
ilustrar essa história citada, Pacheco de Jesus complementa com as revelações científicas de
sua pesquisa de mestrado, defendida em 2012, intitulada “A práxis pedagógica no Centro
Estadual de Educação Rural: um estudo em Educação do Campo e Agricultura Familiar em
Vila Pavão/ES”:
Esses dados são confirmados na minha pesquisa. Essa história que o Francisco narra
é muito forte, o CEIER/AB-ES nasce mesmo dentro de um movimento dos
trabalhadores rurais com suas perspectivas educacionais. Já a história do
CEIER/VP-ES, segundo entrevista (2011) com o Dulcino Zucatelli (implantador e 1º
diretor), já vem de um movimento externo e estranho à comunidade quando chega à
escola. Desculpe a expressão usada pelo Dulcino, quando recebeu, no início de
1983, o convite do prefeito Adelson Salvador: ‘Vá ao distrito de Vila Pavão e
coloque a escola pra funcionar’. Com um ar de preocupação completa a sua fala:
‘aquilo [o prédio já construído] não pode ‘virar’ curral’. Então, chego à conclusão
que, pelos dados da pesquisa, o sentimento de pertença de Águia Branca está mais
vivo nas aspirações que eles [trabalhadores rurais] têm sobre a concepção de escola
para seus filhos. É diferente de Boa Esperança e Vila Pavão. A resposta [nos
questionários] dos professores em relação ao sentimento de pertença se reflete, ainda
hoje, nas suas concepções de práticas educativas com os filhos dos trabalhadores
rurais. Nas próprias comunidades e nos estágios que os alunos estão desenvolvendo
reflete também. Isso está muito presente, Aí, a gente percebe as parcerias que o
Francisco relata. E hoje os professores não conseguem respostas, não conseguem
fazer as parcerias por uma questão de burocracia, e também por pouca carga horária
de integração. Essa carga horária é importante para que a parceria ocorra e alguns
professores tenham menos envolvimento por causa disso. Os professores
reconhecem que antes do trabalho deles, veio o dos técnicos. Eles tentam de certo
modo trazer uma concepção pedagógica para um pequeno espaço do CEIER, que é
trazer fortificação ou reconstruir esse elo que o Francisco veio relatar.

Nesse momento, Jorge também se manifesta:

Eu só queria levantar uma questão: houve um impacto nessa época lá dentro do
CIER porque houve a extinção da Escola Municipal e no CEIER/VP-ES as coisas
eram bem diferentes... exatamente. As meninas sentavam de um lado e os meninos
do outro. Lá, teve a primeira pedagoga que fez o curso Pedagogia no campo e o
Dulcino, que foi o primeiro diretor, não era da área de educação. Ele era da área
agrônoma. Ele era um engenheiro agrônomo recém-formado.

Procurando ampliar a sua contribuição, Derlinda completa:

Posteriormente e exatamente em 1983, iniciou-se a mesma luta de criação das
escolas de Vila Pavão e Águia Branca. Em Águia Branca a primeira diretora foi
Maria Penha, que era professora e com experiência do Mepes, que é pioneiro na
pedagogia de alternância; e o Joca, engenheiro agrônomo, uma pessoa muito
sensível à educação; Francisco e Demóstenes, técnicos em agropecuária e o último
com grande experiência do Mepes e, assim, foi organizada a equipe inicial de Águia
Branca que muito contribuiu com os CEIERs.
Todos eram contratados pela prefeitura, com exceção de Maria da Penha que
assumiu como diretora. Nós, em Boa Esperança, tínhamos dois técnicos em
agropecuária: Lozenil e Maria da Penha, mantidos pela prefeitura e que muito
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contribuíram com a gestão dessa escola, principalmente a Maria da Penha, que tinha
experiência de comércio.
Estudaram em Escola Agrotécnica e lá a maior preocupação era com o ensino
voltado para as grandes propriedades, mas eles tinham consciência de que, na
proposta de ensino do CEIER, estariam lidando com alunos de pequenas
propriedades. No início dessa escola, lidamos com todas as dificuldades, mas havia
muito interesse e garra dos profissionais de modo geral e dos alunos e, com isso,
desenvolvia-se coisas belíssimas dentro e fora da escola. Logo depois, recebemos o
técnico austríaco Klaus Nowotny. Na época, era um contrato de cooperação que
havia entre a Prefeitura de Boa Esperança, através do Conselho de Desenvolvimento
Rural (CDR) com o Serviço Alemão.
Apesar do contrato ser específico do município de Boa Esperança, o técnico deu
total contribuição aos três CEIERs. Fazia a coordenação e integrava as equipes, era
uma pessoa de autoconhecimento sobre educação agrícola voltada pra o pequeno
agricultor e muito contribuiu com o resgate do saber do homem do campo, trazendo
e discutindo alternativas para acordar os pequenos agricultores que detinham o
saber, mas que buscavam alternativas mais rápidas, sem preocupação com o meio
ambiente. Com isso, Klaus, trouxe renovação e ânimo para as equipes. Ele trouxe
para nós uma grande novidade, pois a gente podia fazer a grande diferença e a
diferença estava na agricultura. Não se falava em agricultura agroecológica naquela
época, mas a sua proposta era provar que, com paciência, conseguiríamos provar aos
agricultores que essa proposta era viável e que muito contribuiria com a saúde da
população.

A contribuição de Pacheco de Jesus, acrescida da contribuição de Jorge e Derlinda, foi
importante porque eles trazem elementos significativos para analisar a influência local de
cada município na concepção do CEIER, ora por meio da influência política da prefeitura
local, ora por meio de parcerias, como ONGs ou entidades religiosas e sindicais

que

contribuíram para o nascimento da proposta pedagógica de cada CEIER. Derlinda relata a
contribuição do técnico austríaco Klaus Nowotny por meio do Sactes, que trouxe para os
CEIERS um conceito novo de produção com respeito ao meio ambiente, com o uso de
tecnologias menos agressivas, com o foco na agricultura familiar. É importante destacar que
até hoje essa concepção está presente no cotidiano dessas instituições, pois, quando
conversamos com os profissionais mais antigos, eles trazem à lembrança a dedicação do Sr.
Klaus na defesa da agricultura familiar.
Jorge volta a ressaltar a concepção pedagógica avançada do CEIER e também destaca
o papel das Igrejas:

Derlinda, quando você fala de toda essa história, eu percebo o quanto eles eram
progressistas, comparados com o que nós vemos hoje. Também, não se pode
esquecer nesse percurso histórico, da Igreja Católica com a vista progressista do
Bispo que atuava no norte do Estado com a Pastoral da Terra. A Igreja de Confissão
Luterana também teve uma participação muito importante nesse processo.

E Derlinda acrescenta:
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Isso mesmo. Dom Aldo Gerna, dedicado à causa da Pastoral da Terra, quando
percebeu a venda das terras para plantio de eucalipto da estrada de Boa Esperança
para São Mateus, áreas de pequenos agricultores, entrou em defesa, orientando aos
proprietários que isto não podia acontecer, pois eles precisavam da terra para seu
sustento e a cidade nem sempre lhes daria esse sustento se não tivessem um serviço
digno. Mas não teve muito jeito, só salvaram algumas pequenas, incluindo as de
quilombolas.

Pacheco lembra que a cultura da macadâmia, na região norte e noroeste do Estado,
como influência da Igreja: “[...] Aí também que entra a história da cultura da macadâmia no
Estado. O Dom Aldo – então Bispo da Diocese de São Mateus/ES- trouxe essa cultura para
fazer frente a plantação de eucalipto que já vinha afetando toda a região norte e noroeste
capixaba”. Derlinda responde:

De fato, mas a macadâmia ficou restrita à região da estrada de São Mateus para
Nova Venécia e não para Boa Esperança. Mas voltando a falar da importância do
pequeno agricultor nessas escolas, a gente conseguiu com que os pais fossem para
dentro das escolas, o que não era muito comum naquela época. Os pais naquela
época não tinham interesse em participar das reuniões, porque eles não eram
ouvidos. E nos três CEIERs nós estávamos muito próximos: família e escola. Nós
tínhamos a Associação Escola e Comunidade (AEC) da qual nos reuníamos para
discussão das necessidades e prioridades, bem como o que fazer para resolver, e
numa das reuniões para criação do estatuto, ouvimos um dos pais dizer: ‘Sou
analfabeto, mas falar para vocês escreverem eu consigo’. Então são essas coisas que
marcam. E ele nos ajudou muito nisso, a gente também não tinha muita noção de
como criar o estatuto da AEC e eu tenho presente a fala desse pai, pois tínhamos o
modelo, uma minuta do estatuto, mas a gente precisava ouvir as representações de
alunos, de pais de alunos, de professores e da comunidade. Em relação à
pedagogia do CEIER, eu acredito que o início foi dado por esses dois técnicos e,
principalmente, por Maria da Penha, técnica do CEIER/BE, que teve um papel
muito importante. E, posteriormente, com a chegada de Klaus com todo aquele
conhecimento de agricultura familiar trazido da Áustria e da Alemanha. Com eles é
que tivemos o avanço e início das aulas de campo. E nós não tínhamos nem as
ferramentas, então os alunos levavam as que tinham em casa. Para iniciar a
matrícula em 1982 e falar da escola para outras comunidades, nós fomos a
Sobradinho, Quilômetro 20, Belo Vista, Santo Antônio e Santos Neves. Então, nós
íamos para fazer uma fala com os alunos e convidávamos para se matricularem na
quinta e sexta séries porque começamos com essas séries. A convite do sr. Amaro,
presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, participamos de reunião de
liderança, com o objetivo de falar sobre a escola e também convidar os pais para
matricularem os seus filhos de quinta e sexta série no CIER de Boa Esperança.
Fizemos tudo isso em janeiro e início de fevereiro para solicitar à Sedu/ES a criação
da escola com o número de estudantes previstos em matrícula.

Os relatos de Pacheco de Jesus, Derlinda e Jorge, enfatizando uma perspectiva mais
progressista da Igreja, trazem elementos para pensarmos essa instituição como “partido”
numa concepção gramsciana, contribuindo para a formação da vontade coletiva e para o
processo de disputa de hegemonia. Para Gramsci (2002, p.61), “[...] os partidos nascem e se
constituem como organização para dirigir a situação em momentos historicamente vitais para
as suas classes”.
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Jorge faz questão de ressaltar:

Acho importante destacar que o prefeito Amaro Covre, apesar de ser do PDS, tinha
visão política para agricultura muito progressista. Ele foi citado em livros em Santa
Catarina da Universidade de Santa Catarina por esse trabalho alternativo,
politicamente falando de organização de agricultura alternativa que ele vislumbrava
no CEIER. Então, a escola veio em boa hora, tinha tudo a ver com as ideias dele. Ele
tem um livro que é chamado ‘A comunidade no poder’.

Mais uma vez, a gestão progressista do Sr. Amaro Covre é lembrada no grupo focal,
principalmente em relação à agricultura. No livro “A comunidade no poder” de sua autoria, o
então prefeito discorre sobre a importância de uma política agrícola. Assim ele diz:

Já é hora de pensar numa mudança gradativa no modelo econômico, na construção
de uma política agrícola capaz de melhorar as condições imediatas de vida das
comunidades rurais, criando meios para fixar o homem à sua terra, incentivar a
participação da comunidade nas decisões a serem tomadas, nas atividades
diretamente produtivas e na infraestrutura social, a fim de possibilitar um
planejamento que condiz com a realidade do homem do campo. Fato este, que se
deve às transformações sofridas pela economia capixaba nos últimos anos, dando
prioridade absoluta ao desenvolvimento das atividades agrícolas. Registram-se
inúmeras obras de segunda necessidade nos grandes centros, muitas delas até
ociosas, cujo valor daria para estruturar todo o meio rural e salvar um pouco o que
ainda resta (COVRE, 1986, p. 28).

O relato a seguir de Derlinda traz à memória a origem da disciplina de Economia
Doméstica no currículo do CEIER, pela preocupação do Sr. Amaro Covre com a formação
das meninas.

Só antes eu gostaria de falar como surgiu a disciplina Economia Doméstica no
CEIER, porque até então nós tínhamos os dois técnicos agrícolas. E, aí, seu Amaro
sempre cobrava a questão das meninas, que tinha que pensar nas meninas. Nesse
meio tempo, por um lado, foi uma necessidade e, do outro, tinha uma pessoa em
busca de emprego em Boa Esperança com o curso de Economia Doméstica, formada
em Viçosa. Então, em conversa com seu Amaro, vimos a possibilidade de fazer uma
troca na organização curricular: retirando educação para o lar e incluindo Economia
Doméstica, pois atendia melhor a nossos objetivos, atendendo aos dois sexos e,
assim, para todos os alunos. Todos os nossos alunos tinham Agricultura, Zootecnia e
Economia Doméstica. Inicialmente, as atividades do campo foram assumidas com
muita dificuldade trator da Prefeitura, ferramenta dos alunos. Dependíamos quase
que, totalmente, da Prefeitura para agilizar qualquer tipo de atividade, pois o estado
não tinha a prática de repassar recurso. E aí surgiu a possibilidade de Klaus marcar
uma reunião com o deputado Ricardo Santos para apresentar os CIERs e, que,
posteriormente, possibilitou reunir Sedu, Seag, Klaus e o próprio deputado para
resolver a situação contratual e recursos para manutenção da propriedade. Discutiuse dentro da Secretaria da Agricultura com a Secretaria de Educação para elaboração
de um projeto que viria repassar recurso para o CIER e/ou Prefeitura para manter a
escola até que fosse resolvida a situação. Resolvido em parte através das Prefeituras,
continuaram as reuniões para elaboração do convênio para manutenção dos três
CEIERs entre Prefeituras dos municípios, Secretaria da Agricultura, Secretaria de
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Educação e Incaper com a participação também do deputado. Esse convênio foi
assinado em 1986.

A inserção da disciplina Economia Doméstica na organização curricular do CEIER é
seguida das outras disciplinas profissionalizantes, Agricultura I, II e III e Zootecnia. É
importante destacar que, na sua origem, a disciplina Economia Doméstica veio contribuir para
a formação profissionalizante das “meninas”. Na concepção do então prefeito, elas estavam
em desvantagem. A questão do gênero também foi ressaltada na fala do Profº Jorge,
lembrando que, no início do CEIER, existia uma fileira para os meninos e outra para as
meninas na sala de aula. Hoje, porém, percebe-se um avanço nessa questão do gênero, nos
três centros, como será apresentado no terceiro capítulo, destacando a predominância do
gênero feminino tanto nos alunos quanto nos egressos. Esse avanço não se limita aos números
das matrículas. Registra-se também em todas as atividades desenvolvidas nos centros, na
produção animal, na produção vegetal ou na economia doméstica, onde não há distinção de
gênero.
Nesse contexto em que Derlinda relata a origem da disciplina Economia Doméstica,
ela ressalta também a participação do Incaper19 na história dos CEIER. Jorge acrescenta:

Sobre esta questão do Incaper, aí também passou a existir uma briga ideológica
porque a gente tinha todo movimento contra o Incaper. E aí você vai brigar
diretamente com o pessoal do Incaper. E isso estava acontecendo muito diretamente
em Vila Pavão nesse período, pela primeira vez na história.

A participação do Incaper no início dos CEIERs foi bastante acentuada. No CEIER de
Vila Pavão, conforme citado, o primeiro diretor foi um engenheiro agrônomo do Incaper. A
atuação da Secretaria de Agricultura no convênio apontado por Derlinda teve a participação
do Incaper na docência das disciplinas profissionalizantes, o que posteriormente foi desfeito e
a contratação de professores, inclusive das disciplinas técnicas, ficou sob a responsabilidade
da Sedu, permanecendo até os dias atuais.
Nesse momento de lembranças da trajetória dos 35 anos do CEIER, Jorge relembra:

19 O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), autarquia vinculada
à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), é responsável pelos
serviços de pesquisa aplicada, assistência técnica e extensão rural no âmbito do Estado do Espírito Santo. O
início da trajetória do Incaper no âmbito do sistema agrícola capixaba tem como marco a criação da
Associação de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo (Acares), em 16 de novembro de 1956. Essa
instituição tinha como objetivo elevar o nível de vida do agricultor, com a ajuda do crédito rural
supervisionado, para aumentar a produção e a produtividade agrícola.
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Além da questão de Rondônia, foi a primeira vez na história que o Espírito Santo
aparece na revista Time dos Estados Unidos por causa do câncer de pele. Quer dizer,
os caras estavam morrendo de câncer de pele em Vila Pavão. E migravam para
Rondônia onde o clima era ainda mais violento. A igreja Católica e a Igreja de
Confissão Luterana tinham padres e pastores com uma formação mais popular mais
preocupados com questões políticas, sociais, culturais e ecológicas. Tanto que a
Igreja luterana fundou em Vitória um albergue para receber pessoas com câncer de
pele em parceria com a Ufes. Surgiu nesse, meio tempo, aqui, em Vitória e na região
norte, o projeto Denes voltado para a agricultura alternativa e ecológica.

Nessa fala, Jorge trouxe algumas questões importantes que marcam a região noroeste,
mais especificamente o município de Vila Pavão, no que se refere ao câncer de pele, um fato
recorrente a esse município de colonização pomerana, devido à exposição ao sol pelos
trabalhadores rurais. Esse albergue – denominado Albergue Martin Lutero – está em pleno
funcionamento na Capital para acolher os moradores do interior. Essa fala retoma mais uma
vez a Igreja assumindo papel do Estado. Quanto ao projeto Denes que também teve a
participação da Igreja na sua concepção, será apresentado no próximo texto a seguir como um
dos componentes do PPP do CEIER.
Nesse instante, Derlinda volta a se referir ao convênio entre Seag, Sedu e Prefeitura:

Esse convênio muito contribuiu para o desenvolvimento das práticas pedagógicas
dos CEIERs, pois, para contribuir com a alimentação dos alunos em tempo integral
aos sábados e domingos, íamos para as propriedades angariar alimentos. Naquela
época, tínhamos um micro-ônibus que utilizávamos com autorização da Prefeitura e
a colaboração do motorista para recolhimento desses gêneros. Os nossos alunos se
alimentam na escola e era como até hoje, dois lanches e um almoço.
Financeiramente, não tínhamos como sustentá-los. Aproximadamente em 1984, esse
micro-ônibus foi entregue ao prefeito municipal de São Gabriel da Palha para deixar
à disposição do CEIER/AB, pois o CEIER/BE havia recebido um ônibus maior da
Secretaria de Estado da Educação para fazer o transporte de alunos das comunidades
rurais e da sede para o CEIER.

Nesse percurso histórico dos CEIERS, Jorge pontua:

Olha, Irineu, a escola nasceu subversiva, apesar de ser para nós incompleta, apesar
de ser do Estado de cima para baixo. O meu ponto de vista de Vila Pavão, ela nasce
meio subversiva, por quê? Porque eu tinha que procurar a Superintendência e lá não
tinha ninguém para nos orientar. Talvez uma ou duas pessoas com muita boa
vontade, mas não tinha ninguém que fosse visitar o CEIER, pelo menos o
CEIER/VP-ES. Ninguém ia visitar, era uma coisa estranha. Então, nesse contexto a
escola foi construída, assim como sua proposta pedagógica. Aí foi entrando aquilo
que você colocou bem: os movimentos sociais e tudo que foi falado aqui. A gente
participava na igreja – eu ia muito à igreja naquela época hoje eu tô meio
‘desigrejado’. E, aí, na igreja, a diretoria me indicou para eu poder fazer parte.
Estava assumindo a direção da escola e isso não te contaram, né? Eu fazia parte da
fundação do MEPES da Chapadinha. Você criou o Conselho para se criar o Mepes
da Chapadinha. Ao assumir a direção do CEIER/VP, eu tinha uma visão: algo que
vai mais à altura do movimento nativista gaúcho. Então, essa coisa ia se fechando
dependendo do que o Klaus falava, do que o pessoal do trabalho organizado falava,
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do que a Igreja Católica falava, do que os pastores novos falavam. Uma visão
diferente nasceu dentro do movimento e aí depois o PTA e o Sactes. Depois disso,
entrou o trabalho que foi o divisor de água, aquelas duas mulheres da Seama
abraçarem uma proposta que a Sedu deveria ter abraçado e não abraçou. E eu não sei
como vou colocar isso aqui, isso é verdade. O Klaus vinha constantemente aqui,
jogaram a gente contra a parede, debate com secretário, com a coordenação
pedagógica, com a Sedu e com todo mundo. Quem nos abraçou foi a Seama, que
ficava lá no Centro começando a se discutir o tema gerador, discutir um pouquinho
Paulo Freire, interdisciplinaridade e tinha discussão da simbologia com
pesquisadores que escrevem sobre isso. Tinha gente que vinha fazer palestras. Com
isso, a gente planejava definir os temas, planejava o primeiro bimestre com o tempo.
E os três CEIERs juntos no final do segundo semestre. Depois, a gente fazia o
relatório do que foi feito do que foi apresentado e planejava o outro trimestre. Nós
usamos isso em três e quatro anos. Na época, eram quatro bimestres. Acho que o
momento em que eu estava na direção foi de muito crescimento com os temas
geradores. O ruim foi estarmos planejando junto com a Seama e, infelizmente, não
com a Sedu. Eu penso que a Sedu hoje não nos entende bem por desconhecer todo
esse processo de concepção.

A fala do Prof. Jorge que, diz que o CEIER nasceu meio “subversivo” traz alguns
elementos importantes para se considerar essa trajetória e o distanciamento da Secretaria de
Educação em relação aos CEIERs. O PPP de hoje traz na sua totalidade todo esse movimento
dialético deste a sua origem, pois “[...] o sujeito concreto produz e reproduz a realidade social;
e ele próprio, ao mesmo tempo, é nela produzido e reproduzido” (KOSIK, 1976, p.111).

1.2.2 Os 35 anos de lutas, resistências e conquistas

Após situarmos um pouco a história dos CEIERs, esta segunda parte do texto trará ao
diálogo a luta, as resistências e conquistas desses três centros de ensino na consolidação de
uma educação do campo que, na sua práxis, tem buscado “[...] uma transformação e novas
sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica” ( FRIGOTTO, 1991,
p.73). Dessa forma, iniciamos esta segunda parte com as palavras de Paulo falando um pouco
da organização curricular:

Para nós era o seguinte: a turma vinha e ficava o dia inteiro. A turma toda ficava até
meio-dia uma semana e a metade de cada turma ia embora à tarde na sexta série. As
Turmas A e B tinham as aulas de Português, Matemática, Geografia, aula comum e,
à tarde, ficava só a metade para ter aula de campo e na outra semana ficava a outra
metade. Era uma alternância diferente: uma meia alternância, entendeu como é que
era? Como era para vocês, Jorge?

Jorge responde:
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Em Vila Pavão era a mesma coisa: todos os estudantes eram no turno matutino. Aí
tinha: Geografia, Português, Matemática, matérias comuns. Ao meio-dia, a metade
da turma ia embora e a outra metade ficava para estudar a parte da tarde. Todas as
aulas de campo eram à tarde: Agricultura, Zootecnia. Aqueles estudantes que iam
para casa tinham mais tempo para ficar junto com a família.

Derlinda complementa:

O tempo integral era uma novidade. Nós não tivemos o problema de ficar com os
alunos o dia todo, houve uma aceitação muito grande, mais pelos alunos do que
pelos próprios pais. No início do ano, quando nós não tínhamos alimentação, os
alunos levavam a ferramenta e a marmita e eles tinham prazer em fazer as
atividades, negociavam com os dois técnicos, principalmente com a Maria da Penha,
que tinha uma capacidade incrível de fazê-los render nas atividades práticas e, no
final, como incentivo, ela sempre gratificava os alunos com alguma coisa. Então,
eles propunham vir para escola até mesmo nos feriados e sábados, também com
intuito de serem premiados com algum lazer.

As falas de Paulo, Jorge e Derlinda contribuem para dar uma visão do início dos
CEIERs, deixando claro que a parte profissionalizante do currículo era no segundo turno,
diferentemente do que ocorre atualmente. Após a implantação do ensino médio integrado, a
concepção de integração está presente em todo o currículo do CEIER, inclusive no ensino
fundamental. Essa ideia de integração foi se consolidando e sendo aceita pela comunidade
escola, conforme ressalta Francisco:

Para a comunidade São José, é muito bem-vinda a questão da integração, pois, para
as famílias, está implícito que uma escola do campo é para os alunos vivenciarem os
conteúdos na prática. Um bom exemplo da integração foi a adequação do calendário
escolar com o calendário agrícola. As férias dos alunos coincidiam com a colheita
do café para que os pais pudessem contar com a participação dos filhos nas
atividades de colheita.

Derlinda acrescenta sobre as férias:

Em relação às férias na colheita do café, também foi uma discussão. Em reunião
com os pais e o empenho de Klaus, como não era um hábito, não foi muito bem
aceito pelos professores, pais e os alunos urbanos, pois haveria divergência do
calendário das outras escolas. Depois da discussão, chegou-se à conclusão que, no
calendário das três escolas, as férias seriam na época da colheita do café. Isso muito
contribuiu com as famílias campesinas.

Essa questão das férias escolares concomitante ao período da colheita do café foi
superada. A monocultura do café na região foi muito forte na década de 80 e 90. E, hoje, o
calendário escolar dos CEIERs é o mesmo de todas as escolas do sistema estadual de ensino.
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As escolas funcionam em horário integral e, nas quartas-feiras, os alunos estudam até meiodia e o horário da tarde é destinado ao planejamento coletivo.
Após essa explanação sobre o calendário escolar, Derlinda fala sobre a estrutura física
e pedagógica:

A estrutura física foi criada em 1982. Porém, não conseguimos manutenção e
reforma das instalações agropecuárias, do prédio escolar, da economia doméstica,
vestiários e outros conforme solicitação, fotos e visitas técnicas, ocorridas nos
últimos três governos. Em relação à estrutura pedagógica, esta foi criada
inicialmente pelos primeiros professores que aqui estiveram e melhorada a cada ano
nos planejamentos coletivos. Temos sido ousados em busca de melhoria pedagógica.
Na verdade, fomos buscar ajuda na Seama - Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, onde fomos recebidos pelo secretário que, prontamente, após a nossa
exposição convidou a servidora Maria de Fátima para que nos ouvisse e tentasse
traçar uma pauta de reunião. Feito isso, fomos mais uma vez em Vitória, onde
tivemos oportunidade de estar com Fátima e Cidinha que viriam desenvolver um
trabalho interdisciplinar voltado para o meio ambiente. Em conversa, descobrimos
que Fátima era uma servidora da Sedu que estava cedida para a Seama e a Cidinha
também era profissional de formação em Educação, mas era da Seama. Iniciamos
um trabalho para desenvolver no bimestre com estudos, reflexões, planejamentos e
elaboração do plano de ação no geral e por grupo de disciplinas, pois os professores
trabalhavam na maioria das vezes com mais disciplinas. Esse plano era executado no
bimestre e nos encontros marcados em cada escola, ora em Vila Pavão, ora em
Águia Branca ou em Boa Esperança. Era momentos eram de grande participação e
até mesmo de diversão nos horários de descanso. E foi nesses momentos que
aprendemos a prática na interdisciplinaridade. A Seama, nas pessoas, citadas e as
equipes de 1993,1994 e 1995 tiveram grande influência no desenvolvimento do tema
gerador que, ainda hoje, trabalhamos no planejamento coletivo.
Para nossa tristeza, o que muito contribuiu para esse fazer foram as aulas chamadas
complementares, a que posteriormente foi dado o nome de ‘Integração Curricular’,
que eram 20h aulas em sua maioria conforme carga horária das disciplinas
lecionadas. Posteriormente, foi feita uma tabela pela Superintendente de Nova
Venécia em mais ou menos uns oito anos atrás que passaria a ser de 15 horas
conforme tabela estipulada pela mesma. Neste ano, fomos surpreendidos, e sem
nenhuma discussão com os interessados que a carga horária passaria de 15h para 5h
independente de carga horária e de disciplina. Para finalizar, quero expressar que
todas essas horas conquistadas trouxeram aos profissionais que passaram pelos
CEIERs muita aprendizagem adicionada aos desafios e conquistas.

As lembranças de Derlinda são muito intensas, pois refletem o vivido numa luta de
educadora que participou ativamente de toda a história do CEIER, tanto nos seus recuos como
também nos avanços. Ao trazer à memória o trabalho desenvolvido por Fátima e Cidinha –
técnicas da Seama – ela narra com riqueza de detalhes, afinal, o trabalho delas culminou na
inserção dos temas geradores na proposta curricular do CEIER que permanece até hoje. Sobre
esse trabalho no CEIER, no início da década de 90, Fatima traz, no seu texto intitulado “Os
CEIERs e a experiência com temas geradores: as memórias”:

Estávamos no início década de 1990 e vivíamos um clima de entusiasmo decorrente
da Rio-92. Nesse período, trabalhávamos na Secretaria de Estado para Assuntos do
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Meio Ambiente (Seama), ocupando o pequeno Setor de Educação Ambiental. Num
certo dia, adentra nossa sala uma comissão constituída por educadores dos três
Centros Integrados de Educação Rural (CIER). Chegavam munidos de muitos
argumentos e demandas, requisitando atenção para a educação do campo que sofrida
e bravamente praticavam desde o início dos anos 80, quase que esquecidos pelo
Poder Público, lá pelas bandas do norte do Espírito Santo. Reportavam-se,
sobretudo, à ausência da Secretaria de Estado da Educação (LOPES, 2017, p.87-88).

Nesse texto, Fatima descreve com detalhes como foram introduzidos os temas
geradores na organização curricular do CEIER:

Os temas geradores tornaram-se, pois, o eixo da proposta metodológica dos CEIER,
o ponto de partida para o processo de descoberta, surgindo do interesse da
comunidade escolar, do saber popular extraído das diferentes experiências de vida
dos estudantes e da comunidade em que vivem. O tema gerador está associado à
ideia de interdisciplinaridade e tem como princípio metodológico a efetivação da
apreensão crítica da realidade e promoção de uma aprendizagem global, na
perspectiva da totalidade (LOPES, 2017, p.90).

Não há dúvidas de que os temas geradores contribuíram para revitalizar a proposta
pedagógica dos CEIERs. Desses temas surgem os subtemas numa conexão entre trabalho,
ciência e cultura. Retornaremos a esse tema no quarto capítulo dessa tese.
Dando continuidade à nossa conversa com o grupo, sobre as lutas travadas no interior
dessas escolas para promover uma Educação do Campo, Paulo fala com muita emoção:

Não é fácil porque, no decorrer da nossa atuação, desde o princípio, nós trabalhamos
duro, nós trabalhamos pesado em todos os aspectos da sociedade, nos aspectos
econômico, social, político. Por que eu falo isso? Porque, no aspecto econômico, nós
já fizemos muito, tudo o que vocês possam imaginar para melhorar as condições de
vida da comunidade dos nossos camponeses e a todo momento a gente vai atrás
deles, buscando parcerias, passando tecnologias, distribuindo sementes. Sempre
trabalhamos em prol das comunidades e das famílias dos nossos alunos, porque eles
já perceberam que, se a coisa está ruim com o CEIER, vai ficar pior sem o CEIER.
No aspecto social, o que temos feito? Nós fortalecemos e criamos associações, eu
posso citar como exemplo na nossa região, nós criamos. Eu falo: nós criamos, a
associação de agricultores familiar de São Pedro e que tem hoje 160 membros,
atuando nos diversos segmentos. E também surgiram as Associações de São José,
Pedra Tora, Águas Clara e Associação do Trinta.
No aspecto social, nós sempre trabalhamos para a organização da sociedade civil.
Agora, no aspecto político... Vamos falar do aspecto político. Qual a influência do
CEIER como fator determinante, não só no município de Águia Branca, Boa
Esperança e Vila Pavão, todos os municípios da região? O CEIER foi importante na
emancipação política e administrativa de Águia Branca, foi no município de Vila
Pavão, porque o movimento começou dentro da escola, tanto em Águia Branca,
como em Vila Pavão. Outra coisa, não tem a ver com emancipação política que
transformaram os distritos de Vila Pavão e Águia Branca em municípios, mas o
CEIER atua na formação da classe política de cada um desses municípios. Hoje,
cada movimento que surge nesses municípios, eles sempre começam dentro da
escola. Vou falar aqui das coisas que fizemos na escola ano passado, se precisar
posso relatar os pormenores de tudo que fizemos em Águia Branca, como tentativa
de sensibilizar para que as pessoas possam estar atuando nesse cenário político.
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A fala de Paulo sobre os aspectos econômico, social e político é a materialização do
compromisso de um PPP de uma escola do campo para além dos muros da escola. O diálogo
com as comunidades do entorno é também um momento de disseminação das técnicas
desenvolvidas no curso que podem trazer benefícios para os agricultores da região. Em
relação ao aspecto cultural, Paulo acrescenta:
A outra coisa que gostaria de dizer é no aspecto cultural. Vocês não têm noção do
que essas três escolas representam para a comunidade, tanto em sala de aula, como
no cotidiano escolar e no cotidiano dos estudantes na comunidade. A gente faz um
trabalho lá, que a gente não está formando apenas estudante restrito à organização
curricular, os conteúdos. Nós trabalhamos na formação do teatro, poesia, flauta,
violão, capoeira, coral. Vocês não têm noção o quanto isto está influenciando na
comunidade. Vou dar um exemplo recente: o nosso estudante Rodrigo Canal, do 7º
ano, no início deste ano começou a ter aulas de violão, esse aluno nunca tinha
pegado em um violão e o nosso professor Joeseli Trajano ensina os meninos a tocar
violão. Ele descobriu que esse menino tinha dom, tinha muita habilidade com o
violão. Ele percebeu isso nas nossas oficinas. Em menos de dois meses, eu vi esse
menino – que é da comunidade de Pedra Torta – tocando violão na igreja. Isso é
muito emocionante! Em pouco tempo, vimos essa transformação. Isso acontece
através das oficinas que são realizadas na escola. Tem também um evento cultural
que chamávamos de Integração Comunitária e hoje chamamos de Noite Cultural,
que acontece sempre aos domingos. No ano passado, nós tivemos, na Noite Cultural,
a participação de 600 pessoas. Agora, vocês param e pensam: o que é uma
comunidade, lá da roça, sem internet, com apenas um convite, que vem participar da
Noite Cultural, onde você vai presenciar a comunidade, onde os nossos estudantes
aprendem e se envolvem no dia a dia. E aparecem lá 600 pessoas. Como a festa tem
um gasto muito alto, nós falamos assim. Agora, vamos fazer fechado, só vamos
convidar as famílias dos estudantes. Nós temos 210 estudantes, então vamos fazer o
controle, vamos mandar o convite para a família, nós vamos exigir a confirmação de
quem vai participar, vamos fazer o convite individual personalizado, aí nós vamos
fazer a recepção das famílias no portão de entrada da escola, nós vamos recolher os
convites, recolher as assinaturas dos presentes. Sabe o que aconteceu? Nós não
demos conta, novamente tivemos lá 600 pessoas. São as famílias querendo ver o que
os nossos estudantes estão fazendo. O que eu queria dizer é: será que os nossos
estudantes... Será que isso não é o suficiente para afirmar a importância dos CEIER?
Então é isso, eu quero dizer que o CEIER só existe porque nós, no decorrer dos
anos, nós contamos com pessoas sérias, com iniciativas, desde o início, pessoas que
levam o CEIER a sério é por isso que a gente sobrevive. Estamos atuando na
formação dos nossos jovens para que eles continuem atuando, colocando em prática
o que eles aprenderam no CEIER, seja na escola, família ou comunidade.

A contribuição de Paulo sobre o aspecto cultural contribui para a formação omnilateral
do ser humano que, no PPP dessa instituição está presente sob as mais diversas formas de
manifestação cultural. Trata-se de uma concepção de cultura “[...] que embasa a síntese entre
formação geral e formação específica compreende-a como as diferentes formas de criação da
sociedade” (RAMOS, 2004, p. 48). Ainda sobre o aspecto cultural do CEIER, Jorge traz uma
contribuição importante para pensar na diversidade cultural:

Eu só queria falar, como Paulo está falando, quando você diz que a escola faz o seu
papel político, estamos vendo hoje uma discussão da direita dizendo que a escola

100

tem que ser apartidária, uma situação ridícula, eu, como professor de História, como
você vai ser apolítico nos conteúdos de Sociologia, de História? Você não consegue
ser neutro. Não existe neutralidade, e aí já é uma opção política. Eu queria dizer que
o CEIER/VP, justamente pela sua organização, pelos pomeranos talvez, a escola se
envolvesse nesse processo de forma diferente. Talvez porque esteja mais perto da
cidade, automaticamente, os movimentos, as organizações vão ser diferentes. Eu só
queria citar duas coisas: no CEIER/VP, nós criamos um movimento e na década de
90 nós criamos a festa caipira e eu, assim, como tinha estudado no Rio Grande do
Sul via um pouco do movimento nativista gaúcho, eu trouxe... Aí, com alguns
colegas, nós conseguimos mudar de festa caipira, porque acho que é uma coisa de
fora, há uma negatividade, pois não tem nada a ver com Vila Pavão, com essas
manifestações do povo pomerano, dos italianos, dos africanos. Mudamos então o
nome da festa para POMITAFRO, uma forma de unir as três culturas. Através da
Pomitafro, tínhamos que criar um grupo folclore. A partir desse trabalho, hoje nós
temos os grupos, pomeranos e italianos que já são associações. São duas associações
culturais com estrutura, vestimenta. Ah! Eu tenho que citar automaticamente
Gilberto Gil. Quando era ministro da Cultura, criou os editais para as entidades.
Com isso, enriqueceu e incentivou os grupos culturais. A Pomitafro mexe com a
autoestima de Vila Pavão. Em cada grupo folclórico hoje, sem falar da pomitafro,
nós temos lá... Você tira os jovens de outras atividades ruins, há muitos casos de
alcoolismo na região, você eleva a autoestima e promove a cultura da região. É
interessante o depoimento desses jovens quando eles saem para fazer apresentações,
tipo assim: Jorge, eu nunca tinha saído do Estado, ou eu nunca tinha ido a Vitória,
então são essas experiências fantásticas, quando se fala de folclore, então esse
envolvimento da escola, como movimento cultural. Tem um pesquisador da cultura
afro no RJ, ele veio aqui pesquisar o Pomitafro. Exatamente, foi uma pesquisa de
doutorado. Ele escreveu um artigo de 17 páginas que está no livro e ele cita muito o
CEIER neste movimento cultural. Tem outro livro que está para sair. Ele, também,
vai citar muito o CEIER/VP. O autor esteve muito lá para ver as comunidades.

É importante destacar, na fala do Prof. Jorge, as especificidades de cada centro e o seu
vínculo com a cultura local. No caso específico do CEIER de Vila Pavão – município de
colonização pomerana – a festa unindo as três culturas nasceu no interior desse centro
educacional. A partir de uma leitura crítica da festa caipira, o Pomitafro ganhou uma
proporção maior e hoje é uma festa oficial no calendário das festividades do município.
Após essa fala, Irineu destaca o seu período como gestor do CEIER/VP:

Nesses meus cinco anos de diretor, quero dizer que eu já conhecia bem o CEIER. Eu
tinha muita vivência não como professor, mas como pessoa da comunidade. Eu
morava do lado do Centro. Toda essa história que foi contada aqui... A parte
pedagógica do CEIER, dos detalhes do funcionamento, eu vivi pouco tempo e aí,
quando eu cheguei lá para ser diretor, eu procurei ver o que poderia contribuir
melhor para a parte pedagógica. Essa questão a que o João se referiu das oficinas,
pensamos com a equipe: se nós quisermos fazer a integração, a questão da
interdisciplinaridade merece um estudo do CEIER. Assim, a rotatividade de
profissionais, muitas vezes no âmbito geral da escola, é algo que preocupa muito. O
vai e volta, às vezes, o trabalho interdisciplinar tem que recuar um pouco, porque, às
vezes, recebemos um profissional que tem na cabeça dele que aula é aquele espaço
em quatro paredes, quadro, carteiras e alunos sentados. Temos que lidar com essas
realidades, que acho que é de todos os três CEIERs. E aí nós temos o grande desafio
que são as oficinas pedagógicas que integramos o ensino fundamental com o ensino
médio. Funciona assim: todos os alunos se inscrevem para uma oficina. É difícil
organizar? É sim, porque você tem diversos interesses e nós oferecemos uma média
de oito a dez oficinas. Não é tão fácil, você tem que ir negociando, buscando. No
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segundo momento esse aluno vai fazer outra opção. Então, a gente vê algumas
diferenças, talvez seja a identidade com o professor. Temos oficinas com vinte
alunos, mas temos oficinas só com três alunos. Por isso, temos que negociar. Tentar
trazer mais alunos para essa oficina e assim íamos fazendo. Então, quer dizer que a
oficina pedagógica por adesão ajuda, mas a compreensão de diferentes disciplinas,
onde o professor pode ultrapassar a fronteira da sua disciplina, assim qualquer
professor poderia trabalhar nas UDEPs quer dizer, as oficinas pedagógicas é um
espaço muito rico da nossa proposta pedagógica, são oficinas interdisciplinares.
Agora temos muitos desafios, temos oficinas de esportes, artes, flauta, violão e até
uma de foguete na aula de Ciências. Coisas diferentes que envolvem diferentes
olhares no campo científico, como, por exemplo, o biodigestor que promove uma
alternativa de energia para a escola, onde nós poderíamos até avançar nessa
tecnologia para os vizinhos, os proprietários da região. Abrir os horizontes das
forças locais. Já chegamos a falar com a Seag sobre essa parceria para que esta
energia limpa possa ser vendida e o benefício seria resultado para a própria escola.
Todo esse movimento do CEIER/VP, onde o estudante participa junto, precisa ser
mais divulgado. Já fizemos isto, já participamos da Semana Estadual de Ciência e
Tecnologia com o Projeto do Biodigestor, nós temos a capacidade de fazer muito
mais.

A fala de Irineu na condição de diretor do CEIER/VP, destacando, sobretudo, o
desafio das oficinas pedagógicas que são realizadas nos CEIERs, traz alguns limites para a
concretização dessas oficinas. Um desses desafios é a integração do ensino fundamental com
o ensino médio. Não há dúvidas de que há alguns desafios a serem enfrentados, mas, pelas
diversidades de atividades desenvolvidas nessas oficinas, resultam na integração entre ciência,
cultura e trabalho.
Após a fala dos sujeitos, passamos para o terceiro momento de nossa “roda de
conversa”, ouvindo o relato de um egresso do CEIER:

1.2.3 A memória de um egresso

Quando compusemos o grupo de sujeitos para o grupo focal, pensávamos em resgatar
a história, dialogando com o tempo presente, ouvindo diversos segmentos da comunidade
escolar. Convidamos Francisco, que é militante de movimentos sociais, egresso do CEIER e
pai de aluno. Como egresso do CEIER/AB, traz à memória algumas lembranças de sua
escola:

Estudar no Cier era como se eu saísse da roça e fosse para outra roça. Eu estava indo
para outra roça, para aprender novas técnicas. Lá, tinha um fluxo constante de trocas
entre as famílias e a escola. Eu ia para escola, mas a escola também ia na minha
roça. Tínhamos as visitas de campo com os professores, nós fazíamos visitas em
muitas propriedades, pois a roça era o nosso objeto de estudo, a roça era um lugar de
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aprendizagem para todas as matérias. Então, existia esse fluxo de conhecimentos
com as comunidades. Havia muitas trocas de informações com os outros
proprietários, trocas de conhecimento e a gente trocava também galinhas, trocava
plantas, trocava sementes e fazíamos distribuição de mudas. Muitas das plantações
no terreno da escola que estão lá até hoje, vieram das nossas propriedades, e muito
do que está plantado nas propriedades do entorno vieram de lá, fruto dessas trocas.

A lembrança que Francisco tem da escola como “extensão da roça” pelas atividades
práticas, desenvolvidas no campo e também pelas “trocas”, possibilita-nos entender a
importância que essa escola teve na sua formação de homem do campo. Esse processo
dialógico com o passado trazido por um egresso do CEIER numa perspectiva individual,
contribui para compreendermos que “[...] esta experiência de caráter singular está presente
quando se enfatiza a memória social, pois os indivíduos não são autômatos, passivos e
obedientes a uma vontade social interiorizada”. (NUNES, 2003, p.15). Nesse sentido,
apresentaremos a seguir, a última parte dos relatos, quando Francisco se posiciona como pai
de aluno do CEIER.

1.2.4 O olhar do pai sobre o CEIER

Francisco, além de ser egresso, também tem uma filha que estuda no CEIER/AB. Por
isso, pedimos que ele relatasse sua concepção sobre essa instituição, como pai:

Para que minha filha Gabrielle pudesse estudar no CEIER/AB, foi preciso tomar
uma decisão que envolveu toda a família, pois, na época, estávamos morando na
Bahia. Eu e a mãe dela sempre conversávamos da necessidade, desde cedo, de se ter
uma boa educação. Conversamos com meus pais para que a Gabrielle pudesse vir
morar com eles para estudar no CEIER/AB. Desta forma, ela veio morar com os
avós. Isso aí foi uma decisão séria para nós, pais. O Paulo Pilon lembra bem disso.
Mas essa decisão foi uma decisão estratégica. Então, tivemos que nos organizar para
isso. Esta decisão foi tomada por acreditar e reconhecer o CEIER como uma escola
de qualidade, é uma escola que foca no ser humano. Como pais, nossa preocupação
era colocá-la em uma escola que fosse um espaço para transformá-la em uma cidadã,
uma pessoa mais preparada para enfrentar esse mundo e transformá-lo, e também se
preocupar com a sustentabilidade, e eu vejo no CEIER este espaço. Isso pra mim foi
decisivo, para tomar a decisão de deixar a minha filha morando com os avós para
estudar nessa escola. Nunca criamos a expectativa de ela ser técnica em
agropecuária para ter um emprego. Não era essa a nossa preocupação. O que eu
quero para a minha filha é que onde quer que ela esteja, faça o seu papel de cidadã
de contribuir para transformar esse mundo num lugar melhor para todos. E eu
sempre vi no CEIER este espaço e aí eu falo assim: ‘Graças a Deus somos
privilegiados por ter uma escola como o CEIER, de ter pessoas que garantem que
isso aconteça, que formam cidadãos’. Eu sempre falo para Gabrielle. ‘Minha filha,
eu tenho esperança que os meus netos vão estudar no CEIER, eu trabalho no que
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posso para contribuir para que essa escola continue o seu trabalho, por entender que
lá tem um espaço para a comunidade’.

Chama-nos a atenção a convicção de educação integral que Francisco aspira para sua
filha. Quando ele afirma que não estava preocupado com formação técnica para se ter um
emprego, mas com a formação cidadã e com o compromisso com a sustentabilidade, ele traz
elementos plausíveis sobre uma concepção de educação profissional que rompe com visão
utilitarista de preparar para o mercado de trabalho.
Nesse sentido, “[...] a educação integral envolve a ideia de um desenvolvimento
progressivo e balanceado dos seres humanos, em sua inteireza e totalidade” (ROSSI, 1981,
p.122). Assim, “[...]somente através dessa perspectiva dialética o princípio da educação
politécnica, que leva à criação do homem omnilateral, pode ser entendido em todas as suas
implicações” (ROSSI,1981, p. 157).
Ao discorrer sobre a concepção de escola que vislumbra para a sua filha, Francisco faz
da sua memória uma arquitetura política que contribui para entender que as lições da História
nos convidam “[...] a escutar o tempo das incertezas, buscado a produção de um poder cujo
objetivo não seja a redução do outro às nossas idiossincrasias e dos nossos estereótipos”
(NUNES, 2003, p. 23)
As falas dos sujeitos envolvidos nesse grupo focal indicam que a proposta pedagógica
dos CEIERs representa desafios e, ao mesmo tempo, expressa muitas conquistas na medida
em que esses centros têm se constituído como espaço de formação para uma agricultura
sustentável para além dos muros da escola. Com o diálogo permanente com os agricultores da
região, já se vislumbram, ainda que tênues, perspectivas de qualificação de uma agricultura
familiar como alternativa de enfrentamento à hegemonia do agronegócio.
Por fim, cumpre-nos ressaltar a importância desse grupo focal para a reconstituição
desse tempo histórico dos CEIERs. São muitos os elementos trazidos pelos relatos! Eles
ultrapassam a proposta pedagógica e abarcam um processo educativo “que forma”... e alcança
pais, mães, homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras rurais. Eles mostram o “poder da
escola”. A escola pode!
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2.2 A Gênese do Projeto Político-Pedagógico do CEIER e a Sua Relação com a
Agroecologia

– Mas como se sabe se a terra é bem tratada? Aí Percílio se meteu na conversa: Muito simples, planta forte não tem peste nem praga e medra bem. Em terra
maltratada, as plantas são pesteadas e atacadas por insetos. Quanto mais veneno se
tem de pulverizar nas lavouras, é sinal que tanto mais doente está a terra, e tanto
mais fracas são as plantas. A terra doentia e fraca somente pode formar gente
doentia e fraca. Zequinha franziu a testa e pensou intensamente. Finalmente, um
sorriso brilhou em seu rostinho. – Então, não é por causa da terra que temos que
tratá-la bem, mas por causa de nós, mesmos? – Exato – disse a terra – Eu, as plantas,
os animais, vocês todos dependemos um do outro. Você pode me estragar, mas eu
lhes estrago também! (PRIMAVESI, 2016, p.106)

A citação da epígrafe de Primavesi é intencional porque ela contém, em grande
medida, o propósito do PPP do CEIER. Estabeleceremos um diálogo para compreender os
princípios dessa proposta pedagógica e a práxis educativa que ocorre nessas escolas tendo
como centralidade a agroecologia.
Trata-se de uma concepção de política de educação para o campo visando ao
enfrentamento do agronegócio que vem explorando intensivamente os recursos naturais numa
lógica perversa da lucratividade do capital, expulsando muitos trabalhadores do campo, numa
demonstração de que “[...] onde quer que os imperativos do mercado regulem a economia e
governem a reprodução social, não há como escapar da exploração” (WOOD,1998, p.29).
Para compreender esse processo, Wood (1998, p. 2) nos auxilia no entendimento da
constituição do capitalismo agrário. Assim ressalta a autora:

Por muitos milênios, os seres humanos nos proveram suas necessidades materiais
por meio do trabalho da terra. E provavelmente durante um período mais ou menos
similar estiveram divididos em classes sociais, constituídas por aqueles que
trabalhavam a terra e aqueles que se apropriavam do trabalho dos outros. Essa
divisão entre produtores e apropriadores tem assumido diversas formas dependendo
do tempo e do lugar, mas possuindo uma característica geral, qual seja, a de que os
produtores diretos têm sido camponeses. Esses produtores camponeses
permaneceram na posse por meios de produção, especialmente a terra. Como todas
as sociedades pré-capitalistas, esses produtores tinham acesso direto aos meios de
sua própria reprodução. Isso significa que a apropriação do trabalho excedente pela
camada exploradora era feita pelo que Marx chamou de meios ‘extra-econômicos’ quer dizer, por meio da coerção direta, exercida pelos senhores rurais e/ou Estado,
pelo emprego da força superior, acesso privilegiado aos poderes militares, judiciais e
políticos.

No Brasil essa luta tem a sua origem na defesa do território pelos povos indígenas
contra os portugueses e, mais tarde, pelos quilombolas na luta pela terra. As marcas do
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passado ainda estão presentes nas desigualdades sociais produzidas pelo colonialismo, com
reflexos na distribuição de renda em nossos dias. Foi nesse contexto que no final da década de
1970, com a chegada da Aracruz Celulose ao Espírito Santo, a monocultura do eucalipto se
expandiu no Estado, dando uma nova configuração à estrutura agrária capixaba e expulsando
de suas comunidades indígenas, quilombolas e camponeses. A expansão do monocultivo
ocorre muitas vezes referendada pelo poder estatal, por meio de financiamentos generosos de
recursos públicos para compra de terras por essas empresas, facilitando as condições para
expansão do seu capital, expropriando o homem do campo sob a argumentação do
“desenvolvimento” para produção de celulose para atender ao comércio externo. Nesse
sentido, o “[...] Estado é visto como braço da empresa na desocupação das terras habitadas
pelos grupos locais – indígenas, quilombolas e camponeses” (LOBINO, 2008, p. 101). Assim,
a terra passa a ser um instrumento de lutas e de disputas. Nas palavras de Lobino (2008, p.99):

[...] a terra é reivindicada como meio de produção e reprodução social, impedida
pela ocupação territorial estabelecida pelos eucaliptais. É elemento central na ação
coletiva das organizações da Via Campesina. Principalmente devido à expansão do
monocultivo do eucalipto, que elevou o preço das terras e aumentou o custo –
econômico e político − das áreas para a reforma agrária.

É relevante observar que é nesse contexto, que são implantados os CEIER. Com a
efervescência dos movimentos sociais e a debilitação do governo ditatorial, começa o
processo de abertura política com o surgimento de novos atores com suas demandas
específicas. A questão agrária surge como uma dessas demandas e contribui para a efetivação
de movimentos específicos na luta pela terra. É nesse cenário político que o jovem capixaba
José Rainha, nascido no município de São Gabriel da Palha, no noroeste do Estado, desponta
como uma liderança. Numa entrevista concedida em 2003, ele ressalta que a sua trajetória de
militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) surge nesse contexto
político:

Minha trajetória de luta, que a gente teve pra chegar aqui, tem um longo caminho.
Primeiro eu comecei bem antes do Movimento Sem Terra, em 78, com as
Comunidades Eclesiais de Base, do Frei Betto, ali no município de Linhares, no
Espírito Santo. Depois, eu fui na articulação do movimento sindical, no início dos
anos 80. Fiz parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Linhares.
Eu ingressei já na fundação do PT em 82, ajudando a fundar o PT. Depois na
diretoria do sindicato pra ajudar na fundação da CUT no Estado, tanto da pró-CUT
em 81, Praia Grande, depois em 83, em São Bernardo do Campo, quando a gente
fundou a CUT, e vim fazendo a minha militância dentro do movimento sindical. Em
85, 84 eu vou conhecer os primeiros companheiros do Movimento Sem Terra, e a
gente vai então articular o Movimento Sem Terra, que é pra fundar o MST. Então, a
gente fazia a luta pela reforma agrária, que é uma bandeira que tinha dentro do
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sindicato. Em 85 é fundado o movimento. Eu vou pro Movimento Sem Terra, vou
pra diretoria, se articular no Estado. Em 86 eu vou pro Nordeste, vou articular o
MST no Nordeste que então não tinha. Então eu trabalhei em todo o Nordeste, na
Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí. Eu fui morar em
Imperatriz. E, desde 86 até 91, eu fiquei articulando. Um pouco morava num Estado,
outro em outro. Fui pro sul do Pará, ajudei a articular. E em 91, com a situação de
repressão muito forte no Estado do Maranhão, eu tive que me deslocar então. A
direção nacional deslocou pra São Paulo, pra ficar um período nessa região. Vim pro
Pontal, cheguei em 91 (JOSÉ RAINHA. Teodoro Sampaio, 30-06-2003 apud
BORGES, 2011, p. 150).

É importante trazer esse panorama do contexto político para entender hoje que o
compromisso ético-político desses centros de ensino nasce do vínculo entre educação e
mobilização social. Esse vínculo está presente ainda hoje na luta cotidiana dessas escolas por
meio da participação de professores, de funcionários, de alunos e ex-alunos em diversos
segmentos sociais que têm a questão agrária e a agroecologia como bandeiras de lutas. Sobre
a participação da escola nos movimentos populares, é importante o destaque de Gentili (1997,
p.197):

Uma escola inanimada perante a mudança social é uma escola comprometida com a
conservação da ordem, com o mascaramento das condições de miséria e exploração
existentes nas sociedades. Se a escola não contribui para o fortalecimento dos
movimentos populares, ela acaba contribuindo para o seu enfraquecimento.

Também é relevante destacar como se deu a construção coletiva do projeto político do
CEIER, desde a origem do primeiro centro em Boa Esperança em 1982. Quando analisamos
os documentos e ouvimos os sujeitos que participaram desse movimento histórico, ficam
claras as diversas concepções políticas. Em Boa Esperança, mesmo tendo um prefeito
vinculado a um partido conservador, ele dialogava com os movimentos sociais. Essa
interferência política do Executivo municipal, acrescida da ausência de uma diretriz da
Secretaria Estadual de Educação para esses três centros, foi um fator importante para que cada
um no início caminhasse isoladamente. Jacob; Jacob Filha e Pacheco de Jesus (2017, p. 165)
trazem alguns elementos para subsidiar a análise desse contexto político:

Apesar das ideias dos trabalhadores rurais de manter os seus filhos perto da família,
daquelas instituições almejarem romper o paradigma de uma educação excludente
para com os camponeses e centrados nas perspectivas do progresso urbano-cêntrica,
não havia um projeto concreto para essas escolas, nem dos governos, nem dos
movimentos sociais. Os prefeitos simplesmente escolheram as pessoas de sua
confiança para dar início ao funcionamento da escola. Qual pedagogia seguir? Como
desenvolver as ações educativas na escola? Não havia uma resposta. Vila Pavão/ES,
por exemplo, não tinha sequer um professor com um curso superior concluído na
área da educação. O prefeito de Nova Venécia/ES designou Dulcino Bento Zucatelli,
recém-formado como engenheiro agrônomo, para assumir a missão de administrar o
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CIER e, ao mesmo tempo, atuar como professor. Ele foi o primeiro diretor. Na
verdade, a escola de 5ª a 8ª séries de Vila Pavão/ES, que ficava na área urbana, junto
com a sua equipe de professores, foi transferida para o novo prédio do CIER na área
rural.

Mesmo caminhando isoladamente, cada CEIER tinha em comum a mesma estrutura
física, tanto do prédio quanto da propriedade, girando em torno de 20 hectares, divididos em
UDEPs, onde ocorriam as aulas práticas. A organização curricular também era a mesma para
os três centros, composta das disciplinas da Base Nacional Comum e das disciplinas
profissionalizantes: Agricultura I (horticultura), Agricultura II (Fruticultura), Agricultura III
(Culturas perenes), Zootecnia e Economia Doméstica.
No início da década de 90, os centros receberam uma contribuição importante da
Seama, por meio de duas técnicas (Cidinha e Fátima), aqui já citadas, que realizaram um
importante trabalho de integração dessas três escolas. Sobre esse trabalho, Fatima relata:

Educação ambiental era prática fluente no cotidiano das escolas. E se puseram a
explicar: os Centros Integrados eram três escolas estaduais rurais de tempo integral,
que adotavam a mesma prática e tinham os mesmos objetivos; atendiam filhos de
agricultores familiares e ofereciam aos estudantes de ensino fundamental (de 5ª a 8ª
séries) uma formação integral, procurando desenvolver o pensamento crítico, a
autonomia, a cooperação, a responsabilidade, o respeito pelos seres da natureza e
pelos humanos, valorizando as potencialidades individuais e efetivando uma
educação diferenciada na perspectiva da agroecologia. Porém trabalhavam de forma
isolada, cada um no seu canto. Sentiam a necessidade de reunir-se, na perspectiva de
construir um planejamento comum e com isso fortalecer sua prática. Queriam
realizar um planejamento interdisciplinar, de forma a integrar as disciplinas
curriculares, em especial as do núcleo comum com as da área técnica (parte
diversificada do currículo) (LOPES, 2017, p. 54).

E ainda continua:

Então, outro grande e rico debate foi a definição dos temas geradores. Esses temas
necessariamente deveriam emergir do contexto socioambiental da Região Norte do
Estado. Certamente, deveriam refletir a situação de fragilidade do ambiente naquela
Região, castigado pelas diferentes monoculturas (que provocavam desmatamento
extensivo, assoreamento de rios, uso intensivo de agrotóxicos); pelos grandes
períodos de seca; pela situação das famílias dos pequenos agricultores, desgastada
com a labuta diária no campo, dificultada por completa ausência de uma política de
incentivo e amparo dos governos a esses produtores, forçando-os a migrarem para
outros estados da federação tais como Pará e Rondônia (p. 56).

Além dessa importante parceria com a Seama, outras entidades também contribuíram
para a consolidação de um projeto pedagógico dos CEIERs, diferenciando-os das demais
escolas do Sistema Estadual Ensino. Jacob; Jacob Filha e Pacheco de Jesus (2017), no texto
intitulado: “Parcerias e produções dos CEIERs: emerge uma pedagogia do campo no noroeste
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do ES”, citam os segmentos com que cada um ao seu modo colaborou com o pensar e o fazer
desses centros. São eles:
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama) – a recém-criada Secretaria de
Meio Ambiente do Espírito Santo (Seama) desenvolveu um importante trabalho no início dos
anos 90. Essa parceria ocorreu atendendo a uma solicitação das escolas devido à ausência da
Secretaria de Educação. Nesse período, havia um grande entusiasmo decorrente da Rio-92. A
questão ambiental surgiu como tema central da pauta de trabalho pela influência freiriana das
assessoras da Seama. Surgiu, nessa parceria, o trabalho com os temas geradores voltados para
a questão ambiental. Vale ressaltar que os temas geradores propostos naquela época continua
até hoje. A criatividade e inovação surgem a partir dos subtemas que vão variando a cada ano,
em cada escola.
Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social (Sactes) – é uma entidade da
Alemanha vinculada à Deutscher Entwicklungs Dienst (DED). Teve um papel determinante
na construção da proposta agroecológica dos três CIERs. O DED é uma organização alemã
que, por meio do Sactes, atuou no Brasil de 1982 até o ano 2000. Consistia na atuação de um
profissional (engenheiro agrônomo) cedido pela DED. Cada CIER recebia um profissional
devidamente preparado para auxiliar o centro educacional na sua capacitação da equipe
pedagógica e na busca de uma proposta de suas atividades agroecológica e pedagógica. A
presença dos parceiros alemães com sua contribuição profissional e técnica e suas atuações na
formação dos professores, pelo SACTES, durante oito anos, foi de fundamental importância
na fundamentação de uma agricultura ecológica e de uma pedagogia alternativa para as
perspectivas educacionais dos futuros CEIERs.
Associação de Programas em Tecnologias Alternativo (APTA) – é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, com sede e atuação em Vitória/ES. A sua pretensão em vir a
contribuir para a construção de uma sociedade democrática, que se sustente em um modelo de
desenvolvimento calcado na agricultura familiar e na agroecologia, baseia-se em objetivos
como: a) contribuir para a construção de uma sociedade democrática, que se sustente em um
modelo de desenvolvimento calcado na agricultura familiar e na agroecologia; b) identificar,
desenvolver e difundir tecnologias adequadas às condições da agricultura familiar; c) prestar
assessoria a organizações e comunidades interessadas na agroecologia; d) estimular os
intercâmbios e a ajuda mútua entre entidades e movimentos que buscam o fortalecimento da
agricultura familiar.
Pastoral Popular Luterana (PPL) – é uma associação civil, sem fins lucrativos, de
cunho religioso luterano, autônoma ao Estado e aos Partidos Políticos, comprometida com o
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movimento social e comunitário, composta por membros, pastores e pastoras ligados à
IECLB. Com uma fundamentação luterana e forte influência da Teologia da Libertação, a
PPL visa a contribuir com suas ações para a transformação social, por meio de uma leitura
crítica da realidade que se apresenta e da própria fé cristã. A PPL tem a sua sede no município
de Palmitos (SC). Essa pastoral luterana publica, anualmente, um devocionário diário e nele
estava a sua parceria educativa, pois ali se publicavam muitos textos em forma de reflexões de
alunos, professores e pais de alunos do CIER de Vila Pavão. Esse livro de reflexões também
era usado todos os dias no almoço e em outros momentos de meditações no espaço/tempo
dessa escola.
Projeto do Distrito Eclesiástico Norte do Espírito Santo (Projeto Denes) – Com
sede no município de São Gabriel da Palha/ES, surgiu em 1992. Ligado à IECLB, tinha como
objetivo ajudar os membros das comunidades, em sua maioria agricultores familiares,
luteranos e pomeranos, a lidar com a terra e descobrir técnicas para ajudar a melhorar a
produtividade e enfrentar os longos períodos de estiagens que a região frequentemente sofria.
O Denes foi financiado por entidades alemãs e, por meio dessas técnicas, foram introduzidos
o clone do café conilon em substituição ao arábico, a adubação verde, dentre outras
iniciativas agroecológicas. A comercialização de novos produtos agrícolas e a fomentação da
ideia de se cultivar uma horta para farmácia caseira eram outras iniciativas profícuas do
Denes. Esta última ideia hoje ligada à Associação Central de Saúde Alternativa do Espírito
Santo (Acesa). Os CIERs tiveram a assessoria das iniciativas do Denes. Dois ex-técnicos
agrícolas do CIER de Vila Pavão, Carlúcio de Alcântara Soares e Ivan Lauer, chegaram a
dirigir o projeto por alguns anos.
Movimento dos Pequenos Agricultores – o Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA) é a parceria mais recente no CEIER. Surgiu no sul do Brasil em 1996, durante uma
seca prolongada, em que os agricultores perderam toda a sua produção de comida. Período
também em que se vivia uma crise no movimento sindical e de abandono da pequena
agricultura por parte do Estado brasileiro. Hoje, é uma organização camponesa de caráter
nacional e popular, de massa, autônoma, reivindicatória, cujas bases são os grupos de famílias
organizados. Propõe-se produzir comida saudável, abundante e barata para o autossustento e
alimentação dos próprios camponeses e dos trabalhadores/as urbanos, resgatando a identidade
e a cultura camponesa com suas diversidades. Esse segmento teve um grande empoderamento
nos governos Lula e Dilma, por meio de políticas específicas para a agricultura familiar,
fortalecendo o trabalho de base nos municípios (JACOB; JACOB FILHA; PACHECO DE
JESUS, 2017).
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São muitas as contribuições de diversas entidades que auxiliaram na consolidação do
projeto político dos CEIRS ao longo dessas três décadas. Respeitando as características de
entidade religiosa ou movimento social, cada um a seu modo cumpriu o seu papel na defesa
de uma escola do campo que tem a agroecologia como um dos pilares. A materialização de
algumas contribuições está nas publicações de cartilhas e/ou revistas que foram editadas por
meio do convênio com o Sactes. Trata-se de algumas pesquisas e experiências realizadas nas
UDEPs dos CEIERs com foco na agroecologia. Jacob Jacob Filha e Pacheco de Jesus (2017)
elencaram algumas dessas publicações, conforme seguem:
a) Os temas geradores: a interdisciplinaridade nos CIERs – Essa publicação é referente
à implantação dos temas geradores no currículo do CEIER, a partir do trabalho
desenvolvido pela Seama no início da década de 90. Nesta revista, além da definição dos
temas geradores, é explicitado também o compromisso ético-político do CEIER pela
agroecologia. Esta revista foi elaborada pelas técnicas da Seama num trabalho coletivo
com os CEIERS.
b) Aviário de postura CIERs com pasto – Neste exemplar, é descrito como a escola
instituiu e construiu galinheiros, ecologicamente, corretos para a agricultura familiar. A
revista, de 20 páginas, tem inclusive o projeto em plantas de um aviário. Esta revista
teve duas edições. A 2ª edição foi colorida e teve mais detalhes para melhor
compreensão da proposta de produção de galinhas e ovos caipiras. A Prefeitura
Municipal de Vila Pavão/ES, em um dos seus governos, realizou alguns projetos,
aproveitando as experiências e pesquisas realizadas nas Udeps sobre a criação e aumento
da produção de galinhas caipiras. A revista trouxe iniciativas que foram motivadoras de
diversas palestras dos CIERs para avicultores do Espírito Santo que buscavam novas
alternativas salutares e rentáveis para criar galinhas caipiras.
c) Adubação Verde para Regiões do Semiárido – trata-se de uma técnica que trouxe
enormes benefícios no combate ao agrotóxico, pois, ao ser implementada nas UDEPs
serviu de referência para os produtores rurais nas proximidades dos CIERs. Ela foi
importantíssima para essa região, onde a seca causa muitos danos. A produção, com 30
páginas, destacou o uso de leguminosas como cobertura viva, além de recompor a
capacidade natural do solo para voltar a produzir com maior eficiência. Essa experiência
prática de recuperação dos solos, usando leguminosas, não era conhecida e nem adotada
entre os agricultores dessa região. Foi uma proposta inovadora que proporcionou aos
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agricultores uma oportunidade de mudança de comportamento em relação a uma nova
consciência agroecológica.
d) Captação e Armazenamento de Água de Chuva – esta publicação dialoga com uma
situação recorrente, que é a necessidade de captação de água da chuva na região dos
CEIERs. Descreve a captação de água dos telhados das casas e eventuais instalações
com cobertura, em que a condução dessa água leva a uma caixa d’água construída no
solo. Ressalta-se que a construção dessa caixa é fácil, tem valor econômico baixo e é
acessível para pequenos produtores. Essa contribuição dos CIERs para a região que
acabava de ser inserida, como região da seca, no mapa da área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), mostrava junto com os
seus benefícios a necessidade de aprender novas técnicas de conviver com a seca.
e) Produção do Composto Orgânico em Regiões do Semiárido – esta cartilha, de 15
páginas, explica a importância do adubo composto e orgânico nas formas de construir
valas e como proceder com o composto em montes. Essa experiência e pesquisa de
adubação teve envolvimento significativo dos professores, alunos, pais e técnicos das
parcerias nas ações efetivadas tanto dentro das UDEPs como fora dos terrenos dos
CIERs, tamanho era o interesse das suas comunidades camponesas em evitar os
pesticidas sugeridos como combate de pragas agrícolas pela “Revolução Verde”. O
desafio foi implementar a ideia de que é viável e que se pode produzir adubo orgânico
dentro da situação climática da região, pois as circunstâncias são bem diferentes das de
em outras regiões de climas mais favoráveis.
f) Proposta Alternativa para uma Alimentação Saudável – esta publicação, de 30
páginas, faz uma análise de várias alternativas de plantações saudáveis e nutrientes
realizadas nessa região do semiárido, então encampada pela Sudene. Diversas dessas
propostas alternativas, de grande teor alimentício para nutrição dos alunos, foram
testadas como merenda e refeições nos três CIERs. A horta, a forma de produzir frutas,
cereais, também eram experimentadas e praticadas nas UDEPs como alternativa de
produção alimentar com alto grau nutritivo a custos econômicos baixos, bem adaptados
ao contexto do clima local e usando pouca irrigação.
g) Cobertura Morta na Horticultura Orgânica – esta revista orienta os agricultores
familiares a usar a “cobertura morta” numa horta ecologicamente correta. É um relato
das experiências realizadas nos três centros. Trata-se de um investimento em horticultura
orgânica por meio de uma adubação de preço baixo. Esse tipo de produção de hortaliças
de forma orgânica se faz cada vez mais necessário para a saúde da população e mesmo
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porque, também, existe uma parcela significativa da sociedade que cada vez mais vem se
tornando mais exigente nesse aspecto do consumo. O conteúdo desse material
informativo indica que a produção é difícil e bem criteriosa, mas o valor nutritivo e no
mercado recompensa.
h) Cultivos em Faixas – esses exemplares de 23 páginas ilustradas relatam algumas
experiências realizadas pelos três CIERs no sentido de amenizar o empobrecimento dos
solos nessa região onde atuam, pois, ainda hoje, apesar dessa contribuição educativa,
essa degradação leva até a erosão de uma forma muito violenta. A erosão, além de
provocar verdadeiras crateras e empobrecer os solos dos agricultores familiares,
compromete profundamente os recursos hídricos da propriedade. As experiências
trazidas nessa cartilha podem ajudar a “cultivar água”, o que, nos dias de hoje, é uma das
necessidades da região. Uma ideia alternativa de boa aceitação sugere, inclusive, o
plantio de café intercalado com outras culturas.
i)

Cerca Elétrica – a Solução Prática e Econômica – nesta publicação os CIERs fazem
uma demonstração prática de como instalar cerca elétrica para a criação de porcos, gado,
ovelhas, entre outros animais. A energia elétrica chegava recentemente ao interior do
norte do Estado, naquela época, como mais uma alternativa de recurso a ser aproveitada.
Deslocar essa cerca para elevar o proveito das demais pastagens perdidas ou reorganizar
outras áreas que, posteriormente, pudessem ser apropriadas para a agricultura, com
iniciativa, proporcionaria de forma muito mais fácil, ganhar novos espaços no terreno. A
introdução desse recurso técnico pelos CIERs no norte do Estado tornou-se de suma
importância para o agricultor familiar.

j) Reflorestar por quê? – este exemplar, de 40 páginas, destaca a importância do
reflorestamento para a sociedade, principalmente para as regiões noroeste e norte do
Estado que já enfrentam problemas de estiagem. Contém dados gerais sobre a
importância da recuperação ambiental no mundo e também traz um relato com
ilustrações dos resultados apresentados nos reflorestamentos dos três centros. Além de
enriquecer os conteúdos trabalhados de forma interdisciplinar com os seus alunos ainda
serve como referência para quem quer reflorestar suas propriedades.
k) Os Usos Múltiplos da Árvore Nim – esta publicação, de 42 páginas, traz informações e
experiências importantes dessa árvore introduzida no norte do Espírito Santo pelos
técnicos, então professores dos CIERs. Essa árvore, originária da parte tropical da Índia
e da Birmânia, possui funções medicinais e também ornamental. Ela foi trazida para o
CIER de Vila Pavão, em 1988, pelos técnicos Paulo Rogério A. Soares e Joachim
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Zimmermann. Hoje, essa planta é encontrada em diversos municípios capixabas. Esta é
uma revista histórica. Além de descrever a sua introdução neste Estado, traz informações
de suas ações como inseticida natural, controle de erosão, sombreamento e também
mostra como produzir fertilizante natural.
l)

Árvores, Água, Solo e Sombra – esta revista expressa uma estreita relação com os
temas geradores. São 25 páginas que, de certa forma, descrevem a proposta
agroecológica dos CIERs. Apresenta uma análise de árvores que podem ser plantadas de
forma agroflorestal, indicando o que se pode cultivar como árvores que produzem
sombras e o que pode ser plantado nas suas sombras. Tem ilustrações e mostra, com
desenhos, como se faz uma agrofloresta. Ainda traz uma reflexão coletiva da 7ª série do
CIER de Vila Pavão.

m) Capim Vetiver na Bioengenharia e Capim Vetiver – a Barreira Vegetal contra
Erosão – são duas edições coloridas, com 25 e 40 páginas respectivamente. Falam da
introdução do capim vetiver no norte do Espírito Santo pelos CIERs. A primeira se
refere ao uso dessa planta para evitar erosões nas beiradas dos asfaltos, estradas e em
obras maiores que comprometam a segurança da sociedade, isto é, elas podem evitar
e/ou minimizar os efeitos das tempestades, como deslizamentos e desmoronamentos
maiores. Relata uma ação de experiência executada nos acostamentos do asfalto que liga
os municípios de Vila Pavão a Nova Venécia/ES e também numa área cedida pela
“Igrejona” (IECLB-local). A segunda revista descreve o uso do capim vetiver pelos
agricultores. Inclui subsídios da sua natureza científica e antecipa respostas a diversas
perguntas de possíveis dúvidas que os lavradores poderiam ter. Apresenta, também,
informações científicas da planta, indicando como e onde o agricultor poderia utilizá-la e
ainda faz um relato de experimentações, de 1996 a 1998, realizadas nas UDEPs.
n) Mourões Vivos de Gliricídia – esta revista contém explicações da natureza da planta
gliricídia e a sua utilização como mourão vivo. Além de servir como cerca, as suas
“podas” podem ser utilizadas como alimento nas épocas de grandes estiagens e carência
de capim, bem como serem usadas como cobertura morta e matéria orgânica para o solo.
A introdução dessa árvore no norte capixaba pelos CEIERs foi de grande importância,
mas, nos dias atuais, ela precisa ser gerida. Assim é necessário mudar atitudes da
agricultura convencional para uma agricultura orgânica, que implica certo conhecimento
e consciência ecológica.
o) Café Ecológico – é uma publicação com 40 páginas que tem uma proposta de trabalho
com o principal esteio da agricultura familiar na economia do norte do Espírito Santo: o
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café de forma ecológica. O exemplar traz um panorama histórico do café no mundo, no
Brasil e, em especial, no norte do Espírito Santo. Depois faz todo um levantamento
criterioso de como plantar o café entre árvores da Mata Atlântica do litoral capixaba
(JACOB; JACOB FILHA; PACHECO DE JESUS, 2017).

Apresentamos a seguir algumas imagens das publicações que ocorreram nos CEIERs.

Imagem 1 - Registro Fotográfico de algumas publicações dos CEIERS

Fonte: Secretaria do CEIER/VP.

Podemos inferir, com a diversidade desse material publicado pelos CEIERs, que se
trata de uma produção acadêmica de um conhecimento construído, socialmente, que
contribuiu para revitalizar a proposta pedagógica dessas instituições. É também um
instrumento de aproximação com a comunidade escolar, disseminando as técnicas e os
resultados das pesquisas com os agricultores. Além disso, é uma práxis que se faz
cotidianamente, pois “[...] a práxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria; é
determinação da existência humana como elaboração da realidade” (KOSIK,1976, P. 202).
A relação dialética entre teoria e prática presente hoje no PPP do CEIER deve-se
muito ao diálogo permanente dos servidores dessas escolas com diversos segmentos sociais. É
um processo que, como afirma Marx e Engels apud Kammer (1998, p. 48):
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Não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam e tampouco
dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar aos
homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu
processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos
e dos ecos desse processo de vida.

Ao trazer os diversos sujeitos e as entidades que participaram da construção da
proposta pedagógica dos CEIERs, não há dúvida de que as revistas e as cartilhas organizadas
pelo CEIER expressam o princípio da coletividade nesse processo de construção curricular.
Os alunos, como os principais beneficiados com o PPP desses três centros, têm como ponto
de partida as suas trajetórias de filhos de agricultores. Ou seja, a realidade do aluno é
potencializada no currículo escolar em que a teoria e a prática se integram, se forjam e
produzem novos saberes. Esse processo de conhecimento é materializado por meio dos temas
geradores e dos subtemas que deles procedem, evidenciando a práxis de uma luta coletiva por
uma educação do campo que contribui para a promoção de uma agricultura mais sustentável.
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3 O CONTEXTO DO ESTUDO, OS SUJEITOS DA PESQUISA E SUA RELAÇÃO
COM O CEIER

Após demarcarmos alguns elementos que fizeram parte da história dos CEIERs,
apresentaremos, neste capítulo, o contexto do estudo. Para tanto, pretendemos caracterizá-lo
de forma articulada, por meio do material empírico coletado no decorrer da pesquisa, que
expressa um conjunto de ações dialéticas que são desenvolvidas nessas unidades de ensino,
tendo a interdisciplinaridade como mediação pedagógica.
A presente pesquisa nos permitiu a escolha de sujeitos estratégicos que transitam em
espaços e tempos diferentes, compondo um cenário de estudo formado pelos três CEIERs.
Esses diversos sujeitos trouxeram para a pesquisa percepções importantes, tanto na
materialidade da proposta pedagógica que atualmente está sendo desenvolvida, quanto nos
aspectos políticos e ideológicos que, historicamente, marcaram esses centros. Concordamos
com Fazenda (1994, p.75) quando nos diz que:

A história atual de uma determinada prática só pode ser revelada em sua
complexidade quando investigada em suas origens de tempo e espaço – por isso a
importância fundamental de que o pesquisador da prática investigue a mesma não só
em sua ação imediata, tal como ela aparentemente se revela, mas permita-se
compreender os condicionantes históricos que a determinam.

O processo preliminar da pesquisa até chegar aos CEIERs teve o aporte da nossa
experiência profissional como técnico pedagógico da Secretaria Estadual de Educação,
atuando na coordenação do Ensino Médio Integrado da Rede Estadual. Devido a esse fato, o
contato com essas instituições foi muito tranquilo e tivemos uma acolhida que nos favoreceu
na abordagem com os sujeitos da pesquisa.
No capítulo anterior, descrevemos a origem dos CEIERs contada por diversos sujeitos
que participaram dessa história. Caracterizaremos, a seguir, a origem de cada Centro, de
acordo com o seu PPP. Iniciaremos pelo CEIER de Boa Esperança que foi o pioneiro:
O Centro Estadual Integrado de Educação Rural – CEIER, foi criado em 1982 em
Boa Esperança, pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura em convênio com
as Prefeituras Municipais e MEC.
O ingresso da SEAG (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento
Aquicultura e Pesca) se deu a partir de 1986, foi motivado pelo trabalho
agropecuário desenvolvido nos Centros, com áreas demonstrativas e de
experimentação, elaboradas dentro de parâmetros agroecológicos e da realidade da
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agricultura familiar. O Centro participa diretamente desta manutenção com sua
produção contando com o apoio dos pais através de mutirões e outras contribuições.
O CEIER de Boa Esperança, criado na década de 80 – no final da Ditadura Militar,
quando a economia do Espírito Santo era a monocultura do café – buscou responder
aos interesses do Governo. Naquela época, em função da entrada maciça de
agroquímicos nas lavouras de café, implantação de novas tecnologias e o substancial
preço do produto no mercado internacional favoreceu o desaparecimento do tipo de
agricultura que se praticava em boa parte das pequenas propriedades rurais. Passavase rapidamente, então, para uma expressiva monocultura do café do tipo conilon.
Isso era, na verdade, a materialização profunda dos interesses da ‘Revolução Verde’
no Espírito Santo. Nesse mesmo contexto, outra monocultura ganhava visibilidade
muito grande: o plantio exagerado de eucalipto para a fabricação de celulose.
O CEIER de Boa Esperança nasceu, na verdade, num contexto de efervescência dos
movimentos sociais, de gestação de um novo sentimento de educação, de reforma
agrária, de políticas públicas e de repensar questões importantes como o estado de
direito, cidadania, relações de gênero e meio ambiente (PPP, 2014,p, 15).

Quanto ao CEIER de Águia Branca, no seu PPP, destaca o processo histórico ainda
quando o município pertencia a São Gabriel da Palha:

O CEIER de Águia Branca foi criado em 1983, na comunidade de São Pedro,
município20 de São Gabriel da Palha, pela Secretaria de Estado da Educação e
Cultura em convênio com o MEC – Ministério da Educação e Cultura e Prefeitura.
O CEIER é uma Unidade de Ensino Estadual, que funciona em Tempo Integral,
criada para filhos de agricultores, promovendo o ensino das séries finais do Ensino
Fundamental até o ano de 2007, oferecendo Formação Geral (Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Artística, Educação Física,
Educação Religiosa, Inglês) e Formação Especial (Agricultura I (Horticultura),
Agricultura II (Fruticultura), Agricultura III (Culturais Anuais e Perenes), Zootecnia
e Economia Doméstica). Funciona também como um Centro de integração dos
camponeses. Os estudantes recebem os ensinamentos adequados à sua realidade,
através da contextualização dos conteúdos curriculares.
No ano de 2008, foi implantado o EMI – Ensino Médio Integrado com o Curso
Técnico em Agropecuária, que é de extrema importância para o desenvolvimento da
sustentabilidade no Campo, com a prática da Agroecologia, pois o profissional
instruído por esta Unidade de Ensino vai exercer uma função social e produtiva na
região abrangência (PPP, 2014, p.5-6).

Por fim, fim o CEIER de Vila Pavão que, no Plano de Curso, destaca:

O CEIER de Vila Pavão foi criado em 1983, quando ainda pertencia ao município
de Nova Venécia. Segundo a divisão regional do Espírito Santo, Vila Pavão situa-se
na Macrorregião Noroeste e Microrregião I, possuindo uma extensão total de 434,93
km², correspondendo a 0,94% do território total capixaba, segundo Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2000). Limitase ao Norte com o Município de Ecoporanga, ao Sul e Leste com Nova Venécia e a
Oeste com Barra de São Francisco. Atualmente, os CEIERs buscam construir um
20 Nessa época, a comunidade de São Pedro localizava-se no distrito de Águia Branca. No ano de 1989,
aconteceu o desmembramento político e administrativo e foi criado o município de Águia Branca.

118

novo entendimento de educação, valorizando a vida das comunidades, envolvendoas por meio dos temas de estudo e fazendo uma reflexão mais cultural e filosófica.
Assumindo uma postura que busca valorizar o desenvolvimento sustentável da
unidade produtiva, orientando estudantes, e suas famílias no desenvolvimento
experiências que possam orientá-las na criação de suínos, aves, plantas medicinais,
sementes arbóreas, produção de insumos e fertilizantes não sintéticos, entre outras
atividades agropecuárias.
O CEIER tem como objetivo específico a formação integral do educando,
propiciando oportunidades para o desenvolvimento da autoconfiança, do
pensamento crítico, da iniciativa, da criatividade, da cooperação, da
responsabilidade, do respeito pela natureza e pelo semelhante, bem como auto
avaliação, autocrítica e a profissionalização, respeitando as potencialidades
individuais, efetivando assim uma educação diferenciada que atenda aos filhos das
famílias camponesas, com atividades que vão desde o desenvolvimento da
agricultura alternativa que utiliza recursos disponíveis na propriedade e que respeita
a natureza, até uma extensa programação que envolve as comunidades de seu
entorno.
Os trabalhos não se restringem à sua clientela específica – estudantes de 5ª a 8ª
séries do Ensino Fundamental, mas às famílias dos educandos, aos agricultores, às
Escolas Rurais e outras entidades comprometidas com a problemática da agricultura
camponesa e do Meio Ambiente.
Nossos estudantes na maioria, quando matriculados, possuem experiência vivida no
meio rural, no entanto, nossa proposta é de acompanhá-los até a fase mais adulta,
onde já melhor preparados, estarão aptos a ingressar no mercado de trabalho e levar
tecnologias mais apropriadas para as atividades profissionais no seio de suas
próprias famílias (PPP, 2014, p. 3-4).

No que se refere aos sujeitos da investigação, tivemos a participação de um grupo
focal, já mencionado no segundo capítulo, com cinco pessoas, que foi realizado com o
objetivo de trazer os elementos históricos como mediação que nos permitiu “[...] trabalhar
com a singularidade empírica, com o local, com o tempo breve dos acontecimentos, não como
objetos individuais, isolados, mas na sua articulação com o contexto, com a cultura, com o
mundo do qual fazem parte” (CIAVATTA, 2001, p.153). Além do grupo focal, realizamos a
nossa pesquisa com outros sujeitos, dentre eles, os três coordenadores de estágio, que
entrevistamos sobre o processo da produção científica dos alunos nos Trabalhos de Conclusão
de Curso, tema que será abordado no quinto capítulo desta tese. Também compusemos uma
amostra de 30 alunos que estão concluindo o ensino médio, 30 egressos e 21 professores, que
serão apresentados a seguir.

3.1 Professores dos CEIERs: perfil profissional e acadêmico

O cenário atual da Educação do Campo aponta para a precarização do trabalho docente, para a
Educação Profissional, caracterizado pela ausência de políticas públicas de valorização do
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magistério para essa modalidade de ensino. Nesse sentido, o grande desafio é pensar em uma
formação acadêmica para o magistério articulada com a realidade da escola do campo, sem,
contudo, deixar de construir um currículo que possibilite o acesso aos conhecimentos
produzidos historicamente pela humanidade. Para tanto, deve-se partir da:

Particularidade e singularidade dadas pela realidade de homens e mulheres que
produzem suas vidas no campo. Todavia, não se postula o localismo e nem o
particularismo, mediante os quais se nega o acesso e a construção do conhecimento
e de uma universalidade histórica rica, porque é a síntese do diálogo e da construção
de todos os espaços onde os seres humanos produzem sua vida. Educação e
conhecimento apontam para uma sociedade sem classes, fundada na superação da
dominação e da alienação econômica, cultural, política e intelectual (FRIGOTTO,
2011, p. 36).

Quanto ao perfil dos profissionais que trabalham nos CEIERs, que será apresentado a
seguir, trata-se do delineamento da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo para a
contratação para atuar nessas instituições de ensino. Tanto na Educação Profissional quanto
na Educação do Campo, a maioria é selecionada por meio de processo seletivo simplificado
em caráter de designação temporária.
Os dados dos educadores que trabalham hoje nos CEIERs que serão apresentados na
categoria perfil profissional e acadêmico referem-se às áreas de formação básica e da
Educação Profissional, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio:
3.1.1 Gênero
Gráfico 14 – Gênero
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57%
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Os índices estatísticos (Gráfico 14) indicam uma predominância do gênero feminino
no exercício do magistério na educação básica. Diferentemente dessa realidade, os dados dos

120

CEIERs dos professores da educação básica e profissional, conjuntamente, revelam uma
predominância do gênero masculino, com 57% em relação ao feminino, com 43%.

3.1.2 Faixa etária dos professores
Gráfico 15 – Faixa etária dos professores
5%
19%

14%
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O Gráfico 15 mostra a distribuição dos entrevistados por faixa etária, apontando que
19% ainda não completaram 30 anos de idade; entre 31 e 40 anos, encontram-se 62%; entre
41 e 50 são 60% e com mais de 50 anos apenas 5%. Esses dados nos permitem inferir que a
faixa etária predominante está entre 31 e 40 anos. O fato de esse grupo maior ter menos de 40
anos pode estar associado à situação funcional desses profissionais que ainda não se
efetivaram na carreira docente e trabalham na condição de contrato temporário, conforme
demonstra o gráfico a seguir.

3.1.3 Situação funcional dos professores
Gráfico 16 – Situação funcional dos professores
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em relação à situação funcional, o Gráfico 16 mostra que a grande maioria (90%) dos
professores são contratados temporariamente e apenas 10% são efetivos. Esses dados
expressam a precarização do trabalho docente pela ausência de concursos públicos específicos
para a Educação do Campo e Educação Profissional. Essa realidade de contratos temporários
contribui para que haja uma rotatividade de trabalhadores nas escolas. Vale ressaltar que a
Secretaria Estadual de Educação realiza esses contratos anualmente, mas não há
impedimentos para que esses profissionais retornem no ano seguinte.

3.1.4 Formação acadêmica dos professores

Gráfico 17 – Formação acadêmica
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentre os sujeitos que participaram da pesquisa, a maioria deles (62%) são professores
graduados com pós-graduação lato sensu, seguidos de 33% com mestrado e 5% com
doutorado. É importante destacar que alguns professores, principalmente da área técnica,
estavam cursando mestrado quando a coleta de dados foi realizada. Ao analisarmos esses
números, relacionando-os com as informações citadas quanto à situação funcional de trabalho
temporário, não há dúvidas de que há um quadro de profissionais qualificados, mas que estão
submetidos a uma lógica perversa de precarização do trabalho.
A qualificação acadêmica é importante, porque os poucos programas de formação
continuada promovidos pela Secretária de Educação, além de não serem específicos para a
Educação do Campo e Educação Profissional, são destinados basicamente a profissional
efetivo. Um exemplo dessa situação ocorreu recentemente em uma pós-graduação em Ensino
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Médio Integrado à Educação Profissional, coordenada pelo Instituto Federal do Espírito
Santo, que foi destinada somente aos professores estatutários. Devido a esse fato, o que ocorre
na prática é um fazer pedagógico que se constrói quase que exclusivamente com a formação
acadêmica do professor, acrescido das suas próprias experiências, pois, quando nos
remetemos à Educação Profissional no meio rural, é importante o conhecimento tácito e a
prática resultante da experiência de trabalho nesse contexto.

3.1.5 Área de atuação dos professores

Gráfico 18 – Área de atuação
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise dos dados do questionário quanto à área de atuação revela que 38% atuam
nas disciplinas da Base Nacional Comum, 52%, na área técnica e apenas 10% trabalham nas
duas áreas. É importante destacar que a área técnica no CEIER se estende também ao ensino
fundamental.
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3.1.6 Tempo de experiência no magistério

Gráfico 19 – Tempo de experiência no magistério
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto ao tempo de experiência no magistério, os dados demonstram que apenas 5%
têm menos de dois anos de experiências. Com 3 a 5 anos, são 19%; para os que trabalham de
6 a 9 anos, o que corresponde à maioria, são 43%; de 10 a 14 anos somam 9%; e com mais de
15 anos são 24%. Se tomarmos para análise o tempo de atuação desses profissionais,
perceberemos que a grande maioria tem menos de dez anos de experiência. Esses dados
coadunam com a situação funcional e a faixa etária, ou seja, trata-se de um público mais
jovem que ainda não se efetivou na carreira do magistério.
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3.1.7 Tempo de experiência no CEIER.

Gráfico 20 – Tempo de experiência no CEIER
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação ao tempo de serviço dedicado ao CEIER, apenas 5% dos professores têm
mais de dois anos de experiência. A maioria deles (52%) trabalha nessa instituição de 3 a 5
anos; 29% dos entrevistados de 6 a 9 anos; de 0 a 14 anos são 5% e com mais de 15 anos de
experiência são 9%. Esses dados convergem com as informações acerca do tempo de
experiência no magistério, levando-nos a inferir que muitos desses professores têm a sua
primeira experiência docente no CEIER.

3.1.8 Princípios educativos, epistemológicos e metodológicos da Educação Profissional
Técnica Integrada ao Ensino Médio nos CEIERs: como pensam os professores?

Nesta seção, analisaremos a concepção dos professores dos CEIERs acerca do
processo da EPTIEM que ocorre atualmente nessas instituições de ensino. É importante
destacar as limitações no campo da pesquisa para apreender, por meio da prática docente, a
sua percepção de currículo integrado. Pudemos constatar essas limitações quando abordamos
os sujeitos para relatarem as suas experiências. Muitas vezes eles “[...] encontram dificuldades
em descrever suas práticas quando estas se inserem num conjunto complexo, contínuo e
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infinito de micropráticas e saberes difíceis de designar e discriminar” (LAHIRE, 1998, apud
PONTES, 2012).
Entretanto, os professores, em diversas manifestações, explicitaram uma posição
política que evidencia sua compreensão acerca dos avanços por eles obtidos durante o
processo, na própria história pedagógica dos Centros e com a implantação do ensino médio
integrado, como afirma um professor do CEIER/AB:

No CEIER, desde a sua fundação, sempre se trabalhou de forma integrada no ensino
fundamental através do tema gerador, por isso sempre trabalhamos de forma
interdisciplinar. Com a implantação do ensino médio integrado, só demos
continuidade ao que já fazíamos, porque continuamos realizando um ensino
integrado com o tema gerador, com as oficinas pedagógicas, interação teoria prática
e outras atividades que permitem o desenvolvimento integral dos alunos.

Quando o professor enfatiza que o ensino integrado no CEIER é uma realidade desde a
sua concepção, esse fato nos possibilita compreender que a implantação do ensino médio
integrado à Educação Profissional se deu de forma natural. Nesse sentido, os professores que
participaram da pesquisa destacaram a importância dessa integração nos aspectos sociais,
políticos e culturais da formação dos educandos e com reflexos positivos em respectivas
comunidades camponesas, conforme expressa o professor do CEIER/VP, a partir da resposta
ao questionário apresentado pelo pesquisador (APÊNDICE B): “O trabalho, a ciência e a
cultura são dimensões da vida humana. Para você quanto e como essas dimensões estão
presentes no PPP e no Plano de Curso do CEIER? Você percebe se alguma(s) dela(s) está(ão)
mais presente(s) do que outras? Por quê? Como elas se materializam no cotidiano da escola?”

Todas essas dimensões estão presentes no PPP e no Plano de Curso do CEIER e se
materializam nos conteúdos trabalhados, nas ações pedagógicas, perpassando os
objetivos da nossa escola. O trabalho é o ponto de partida para a produção de
conhecimentos, a ciência é a parte desse conhecimento sistematizado e a cultura é o
modo de vida da população. Nesse sentido, o currículo escolar está a todo momento
integrado com essas dimensões.

Outro professor, também do CEIER/VP, acrescenta:

Na sua maioria, estão presentes, pois tentamos integrar comunidade X escola X
família através de sua cultura para uma melhor compreensão das relações existentes
no mundo do trabalho. O meio socioeconômico é um fator privilegiado no processo
ensino-aprendizagem e é neste meio que estão presentes as dimensões da ciência,
cultura e trabalho. Este processo inicia a partir da chegada do aluno na escola. Eles
percebem que é diferente. A forma de como eles são recepcionados mostra isso. No
envolvimento dos alunos nas atividades planejadas pela equipe profissional, como
visitas de estudo, tema gerador, competições expositivas, gincanas, são trabalhadas
as três dimensões da vida. Elas se materializam no dia a dia da escola.
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Já o professor do CEIER/BE ressalta a importância do tema gerador e do trabalho
cotidiano que é realizado na escola como elementos importantes para o processo de integração
curricular:

Através do tema gerador que faz parte do PPP da escola, acredito que a ciência está
mais presente, porque ela está em tudo o que fazemos com nossos alunos. A escola,
por ser de tempo integral, desenvolve muitas práticas extraclasse com os alunos e
com isso oportuniza que os professores lancem mão da ciência em suas aulas. A
cultura também é muito valorizada na escola por meio de diversas atividades que
expressam as mais variadas manifestações culturais, como a música, que é muito
presente na escola, como na oficina de violão, como exemplo. O trabalho é algo
natural no CEIER. Ele está presente todos os dias na manutenção da propriedade da
escola.

O trabalho como “algo natural” na proposta pedagógica do CEIER, trazido pelo
professor, é a materialidade do trabalho como princípio educativo na sua dupla dimensão:
ontológica e histórica, conforme esclarece Ramos (2010b, p.49):

[...] a) ontológico, como práxis humana e, então, como a forma pela qual o homem
produz sua própria existência na relação com a natureza e com os outros homens e,
assim, produz conhecimentos; b) histórico, que no sistema capitalista se transforma
em trabalho assalariado ou fator econômico, forma específica da produção da
existência humana sob o capitalismo; portanto, como categoria econômica e práxis
produtiva que, baseados em conhecimentos existentes, produzem novos
conhecimentos.

Pelos relatos dos professores, o ensino médio integrado dos CEIERs está
fundamentado na conexão entre ciência, cultura e trabalho, tanto nos documentos pedagógicos
quanto na sua prática cotidiana. Nesse sentido, a EPTIEM nos CEIERs tem se configurado
como um importante fator de valorização e qualificação técnica para os filhos dos
trabalhadores rurais. Trata-se de uma realidade que se conjuga com uma conjuntura complexa
imposta pelos ditames do capitalismo improdutivo do século XXI. Nesse sentido, a proposta
de integração curricular da educação geral com a formação técnica é de suma importância,
pois

Isso implica uma formação científica e ético-política sólida e que proporcione a
apropriação técnica e tecnológica dos processos produtivos modernos, nas suas
configurações e tendências gerais; mas também nas suas especificidades setoriais a
partir das quais se conformam as diversas profissões as quais poderão ser inseridas
nos projetos de vida desses sujeitos como meio de produção de sua existência
(RAMOS, 210b, p. 56).
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Após as manifestações acerca das dimensões da ciência, cultura e trabalho no
currículo dos CEIERs pelos professores, apresentaremos, no gráfico a seguir, a manifestação
deles quanto aos avanços da integração curricular, quando perguntamos: em sua opinião,
existem avanços na Educação Profissional integrada ao ensino médio em comparação com o
ensino médio exclusivamente propedêutico e com cursos exclusivamente profissionalizantes?
Gráfico 21 – Avaliação dos professores quanto à
integração curricular

10%

Sim
Não

90%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esse gráfico exprime um notório reconhecimento do avanço da EPTIEM. O percentual
de 90% é bastante simbólico na defesa da integração curricular conforme expressa o professor
do CEIER/AB:

A integração do ensino médio com a educação profissional é possível, e só torna
mais integrado com a contribuição de muitas atividades interdisciplinares
possibilitando ao estudante uma maior facilidade na compreensão de não apenas um
só conteúdo. E podemos fazer com esta integração um ensino médio com mais
informações do mundo do trabalho e um curso técnico mais aprofundado com
conhecimentos da formação geral.

O professor do CEIER/VP corrobora essa percepção da integração curricular e
acrescenta:

O ensino integrado possibilita a formação mais significativa para o estudante. Ele
consegue perceber a importância de todas as bases curriculares, consegue ver
sentido a elas e faz relação constante entre a ciência, trabalho, cultura e tecnologia.
Os avanços estão claros no dia a dia pela participação dos alunos nas atividades,
pelo compromisso deles de se aprofundarem no curso técnico, mas também
aspirando fazer faculdade. Além de uma bagagem maior de informações, no EMI a
integração possibilita que os próprios alunos estabelecem um parâmetro entre a
BNC e a parte técnica, dando-o mais autonomia para a escolha do seu futuro.
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Dos 21 professores que participaram da pesquisa apenas dois, correspondendo a
menos de 10%, se posicionaram contrários à formação integrada, como expõe um professor
do CEIER/BE: “[...] Acho que seria mais proveitoso o aluno primeiro fazer a formação geral e
no último ano fazer a parte técnica. Da forma como está ele tem muitas disciplinas e acho que
EPTIEM acaba sendo maçante para o aluno”.
A informação do professor quanto ao excesso de disciplinas é uma realidade quando
se trata de organizar um ensino médio integrado em três anos como ocorre nos CEIERs,
conforme organização curricular do ANEXO B desta tese. Entretanto, há que se pensar numa
forma de organização curricular que assegure uma informação integrada com um número
menor de disciplinas e que de fato as disciplinas, básicas e técnicas, sejam essencialmente
trabalhadas como integração e não como justaposição.

3.1.9 A concepção de Educação do Campo pelos professores dos CEIERs

Nesta seção, apresentaremos o posicionamento dos professores em relação à Educação
do Campo. Quando levantamos essa questão no instrumento de pesquisa, consideramos que,
na atual conjuntura, temos assistido ao fechamento de muitas dessas escolas, sob a
argumentação do número reduzido de alunos. É importante registrar que essa mesma pergunta
também foi feita aos alunos e egressos. Vejamos como se manifestaram alguns professores:

Não sou um educador baseado em políticas que diferenciem educação. Educação é
uma só. Apenas acho que os camponeses têm que ter uma educação digna, com
qualidade para serem inteirados de todas as técnicas e tecnologias que vão auxiliálos na sua vida no campo. Reforçar as técnicas agroecológicas em escolas do campo
para o fortalecimento da agricultura familiar. O governo, hoje, trata a educação
como marketing. Deveria investir em educação como política pública, para se ter
uma educação mais libertadora. Infelizmente, hoje, o ensino hoje deixou de ser foco
na formação social e virou ferramenta para acesso ao ensino superior e índices para
os governantes dizerem ou demonstrarem a evolução da educação em seus estados
(PROFESSOR do CEIER/AB).

A crítica quanto ao marketing feito pelo Governo Estadual, como forma de mascarar a
realidade, produzindo dados fictícios que não refletem a situação real da educação pública, é
uma consideração significativa para se entender a exclusão da escola do campo nos seus
discursos. Outra questão importante presente na fala do professor refere-se à educação
libertadora como materialidade de uma Educação do Campo que:
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[...] não se pauta na mera transmissão e assimilação de conhecimentos
sistematizados, ainda que a apropriação dos conteúdos seja comprometida como um
dos instrumentos importantes das lutas dos oprimidos ... Constitui-se como práxis
dialética encarnada no movimento em que exercita a autocrítica, buscando apurar,
numa postura permanente de reflexão e engajamento, o olhar para novas leituras,
articuladoras de práticas de interpretação e transformação coletiva do mundo, este
referido a saberes, tempos e lugares das lutas dos oprimidos do campo e da cidade
(FOERSTE; FOERSTE; DUARTE. 2008 p.11).

Nessa ótica, outro professor do CEIER/VP ressalta:

A Educação do Campo é essencial para a vida das comunidades camponesas, uma
vez que elas necessitam de uma escola voltada para as suas necessidades e
particularidades. Portanto, é de suma importância o fortalecimento da mesma para
que o agricultor seja valorizado e respeitado como tal.
A Educação do Campo precisa trabalhar, fortalecer a necessidade de uma reforma
agrária. A Educação do Campo é um direito do cidadão, é um dever do Estado. No
Espírito Santo predomina a agricultura familiar.
As escolas dos CEIERs são ‘Escolas Vivas’ no campo, não reconhecidas pelo
Governo Estadual. A Secretaria é muito burocrática, só cobra papel, com o foco em
uma escola tradicional; nunca colabora com propostas que fortaleçam os nossos
ideais de fazer uma escola para os filhos dos camponeses. O governo precisa
assumir o CEIER de fato. Até hoje os CEIERs continuam para o Estado como uma
‘escola subversiva’.

Dentre vários elementos importantes trazidos por esse professor na sua argumentação,
é importante o realce quanto ao direito à educação. Outra questão relevante apontada pelo
professor e que coaduna com a posição de muitos outros colegas em diversas manifestações,
ao longo da pesquisa, é a clareza de que o Governo Estadual não reconhece a importância
dessas escolas. Inclusive, classificando-as na mesma premissa das tipologias das escolas
urbano-cêntricas, o que dificulta e desrespeita suas origens no seu processo educativo com
estudantes de perfil sociocultural de comunidades camponesas.
Pelas manifestações dos professores, importa-nos ratificar que a integração curricular
entre a formação propedêutica e a técnica nos CEIERs é a materialidade de qualificação da
educação dos filhos dos trabalhadores rurais por meio de política pública que traz a
essencialidade do campo na formação humana. Nesse sentido, estamos convictos de que,
mesmo diante de muitos obstáculos, principalmente no que e refere à escassez de
investimentos públicos, essas instituições de ensino estão exercendo a função primordial de
elevação do nível e escolaridade dos camponeses. Não há dúvidas de que essas escolas
cumprem o seu papel de “[...] dar continuidade a uma ideologia, um estilo de vida
diferenciado da realidade completamente desmedida, desenfreada do dia a dia das cidades,
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valorizando a cultura camponesa e os benefícios dela para a sociedade” (PROFESSOR do
CEIER/BE).

3.2 Os Alunos Matriculados nos CEIERs: quem são eles?

Considerando o aluno como centralidade do currículo e da instituição escolar,
apresentaremos a seguir o perfil dos alunos CEIERs tomando como referência uma amostra
de 30 estudantes concludentes do ensino médio integrado no ano de 2016.

3.2.1 Gênero:

Gráfico 22 – Gênero
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Esta predominância do gênero feminino numa escola rural é simbólica quanto à
função social dessas escolas, no que se refere às possibilidades de inserção no mundo do
trabalho, para essas alunas que ingressaram em um curso técnico em um ambiente rural.
Nesse sentido, essas instituições de ensino cumprem o papel de produzir relações mais
igualitárias na sociedade, rompendo com o estigma da discriminação das mulheres nas escolas
agrícolas. Assim, essas alunas “[...] geram um novo fazer político e novos lugares de mulheres
na luta campesina, na qual expressam a sua ação protagonista frente às transformações pelas
quais passa a sociedade camponesa” (ESMERALDO, 2013, p. 254).
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3.2.2 Idade

Gráfico 23 – Idade dos alunos
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Com 80% concluindo o ensino médio até os 17 anos, esse dado demonstra um avanço
no que se refere à distorção idade-série, que é um problema crucial na educação básica em
nosso país, que, segundo os dados estatísticos de 2016, apresentam um percentual de 39,5%21
no ensino médio na zona rural do Brasil.

3.2.3 Tempo que estuda no CEIER

Gráfico 24 – Tempo que estudou no CEIER
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Fonte: Elaborado pelo autor.

21 Fonte: Censo da Educação Básica 2016/Inep.
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Os dados revelam que a minoria dos estudantes (apenas 10% dos matriculados) só
ingressaram nos CEIERs quando foram cursar o ensino médio. Enquanto a maioria deles
(64% com 7 anos de estudos) ingressaram no ensino fundamental e permaneceram até o
ensino médio. O tempo de estudo numa instituição é importante para estabelecer os vínculos
afetivos, socioculturais do contexto familiar e do sentimento de pertença à comunidade local.
Muitos desses alunos demonstraram uma relação afetiva com a instituição, como destaca a
aluna Larissa F. do CEIER/AB:

O CEIER é uma escola de fácil acesso. Aqui tem uma equipe que é muito
acolhedora. Comecei a estudar aqui na 5ª série e sempre me senti em casa. Como
sou filha de agricultor me senti mais em casa ainda e aprendendo novas técnicas
para ajudar a minha família. Outra coisa importante no ensino médio é que você
pode também fazer junto com o ensino médio um curso técnico. Essa é uma
vantagem em relação às outras escolas.

3.2.4 Etapas da educação básica cursada no CEIER

Gráfico 25 – Etapas da educação básica cursadas no CEIER
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Esse dado, que indica que 90% frequentaram uma parte do ensino fundamental (6 ao
9º ano) e o ensino médio é um fator importante na formação integrada desses alunos, pois, de
acordo com a proposta curricular do CEIER, a formação técnica se inicia no ensino
fundamental com as disciplinas introdutórias Agricultura, Zootécnica e Economia Doméstica.
Com esse currículo, a partir do ensino fundamental, ocorre “[...] a formação para a capacidade
de agir ao mesmo tempo intelectualmente e manualmente, em uma organização educativa
unitária,

vinculada

às

instituições

produtivas

e

culturais

da

sociedade

adulta”
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(MANACORDA,1990, p. 285). Sobre essa concepção de formação integrada a partir do
ensino fundamental a aluna Eduarda,do CEIER/AB, afirma:

A bagagem adquirida, aqui no CEIER, é muito grande, não só nas matérias
regulares, mas também em experiências de vida. Desde a 5ª série, aprendi a fazer
muitas coisas além de estudas as matérias regulares. Aprendi que é muito importante
também saber viver em comunidade, como se relacionar com as pessoas e poder
compartilhar os nossos conhecimentos com os agricultores da nossa comunidade e
proteger o meio ambiente.

3.2.5 Você escolheria novamente esse curso se não tivesse iniciado o ensino médio?

Gráfico 26 – Opção pelo ensino médio integrado
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto à questão da escolha da escola e mais especificamente do curso de ensino
médio integrado, apenas 10% responderam que não escolheriam o ensino médio integrado. A
grande maioria compartilha o pensamento da aluna Izadora do CEIER/AB, ao afirmar que:

Aqui tive a oportunidade de ter um ensino diferente da escola regular. Eu estudava
antes de vir estudar aqui no CEIER. Aqui fiz um curso técnico junto com o médio
que já vou sair com o diploma de técnica em Agropecuária. Aqui comecei a entender
melhor a importância da vivência em grupo. Vou sair daqui com conhecimentos
para passar para a minha família, amigos e toda a comunidade.
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3.2.6 Ordem de relevância da formação no CEIER

Apresentaremos, a seguir, a ordem de relevância quanto ao tipo de formação que os
alunos consideraram que estavam recebendo no CEIER. Ressaltamos que, nesse item, foi
solicitado aos estudantes que eles numerassem, em ordem crescente, as alternativas abaixo em
que o número 1 é o mais relevante e o número 8 é o menos relevante. Também foi esclarecido
aos alunos que eles poderiam repetir a mesma pontuação para diferentes formações.

3.2.7 Formação para o ingresso no mercado de trabalho

Gráfico 27 – Ordem de relevância quanto à formação
para o mercado de trabalho
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A ordem de relevância, quanto ao tipo de formação apresentada neste 1º tópico que se
refere à formação para o mercado de trabalho, causou-nos uma certa surpresa, quando 64%
dos alunos atribuíram 1. Foi surpreendente esse percentual por se entender que o currículo
dessas instituições de ensino não expressa uma visão utilitarista de formar para o mercado de
trabalho. É importante destacar a centralidade do trabalho no PPP, mas sob a concepção
educativa do trabalho, o que será abordada no quinto capítulo desta tese. Esse dado é um
alerta de que é preciso e “[...] necessário romper com a lógica do capital se quisermos
contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente”
(MÉSZAROS, 2008, p.27).
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3.2.7.1 Formação para ser empreendedor

Gráfico 28 – Ordem de relevância quanto à formação
para ser empreendedor
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A questão do empreendedorismo requer uma análise bastante criteriosa, uma vez que
esse tema, marcadamente no ideário neoliberal, tem sido amplamente divulgado na Educação
Profissional. Na retórica da grande mídia, há um grande apelo destinado ao público jovem
como superação para o grande problema do desemprego. Dessa forma, o empreendedorismo
tem se colocado nesta “era do capital improdutivo” (DOWBOR, 2017) como a solução para
as dificuldades impostas pela crise do emprego. Entretanto, pela análise documental e pelos
instrumentos de coleta de dados, não se evidenciou a adesão por esse apelo midiático no
currículo dos CEIERs. Embora um número expressivo de alunos (33%) tenha atribuído a
pontuação 2 para a esse item, é importante ressaltar que apenas 6% indicaram a pontuação 1,
destacando a formação para o empreendedorismo como a mais relevante.
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3.2.7.2 Formação para atuação na agricultura familiar
Gráfico 29 – Ordem de relevância quanto à formação pra
agricultura familiar
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O número expressivo de alunos reconhecendo a formação para a agricultura familiar,
primeiro na pontuação 1, seguido da pontuação 2, revela o reconhecimento, pelos alunos, de
que essas instituições de ensino têm priorizado a agricultura familiar em todo o seu processo
formativo. Na apresentação do Plano de Curso do CEIER/AB, essa opção política é bem
clara:

A Escola adotou a Agroecologia representada através de uma abordagem agrícola
que incorpora cuidados especiais relativos ao meio ambiente, assim como aos
problemas sociais, enfocando não somente a produção, mas também a
sustentabilidade ecológica do sistema de produção. Seguindo essa linha
desenvolveu-se uma pedagogia com os princípios e metodologias agroecológicas
que permite obter um maior envolvimento do Centro com as localidades onde atua,
desempenhando um papel importante de educação formal vinculado ao serviço de
orientação técnica através da integração do corpo docente, seja nas comunidades ou
nas UDEPs (PLANO DE CURSO,CEIER/AB, 2014, p. 4-5).

Esses princípios descritos no Plano de Curso do CEIER/AB se materializam nas
palavras da aluna Larissa F. Ao ser perguntada sobre a importância que o CEIER teve na sua
formação, assim ela respondeu:

Foram muitas experiências nesta escola que me fez crescer como gente e como
profissional, pois além de aprender técnicas para ajudar a minha família na
agricultura, como Técnica em Agropecuária, também posso trabalhar na área. O
CEIER é uma escola do campo de ensino médio integrado. Formando técnicos par
atuar na agricultura familiar, vai formar uma nova geração de agricultores familiares
que terão mais conhecimentos fazendo uma agricultura mais forte como fonte de
renda.
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Essa visão é corroborada pela aluna Laisla do CEIER/ VP, ao falar também sobre a
sobre a importância do CEIER na sua formação:

Primeiramente contribuiu para a formação de um ser mais crítico e inovador. Abriu
novas oportunidades e alternativas para serem aplicadas fora do âmbito escolar, por
exemplo, levar as técnicas para a minha família na agricultura. A maior importância
foi a conscientização sobre a preservação do meio ambiente e a agricultura familiar
como meio de sobrevivência de muitas famílias na nossa região.

3.2.7.3 Formação para o prosseguimento de estudos

Gráfico 30 – Ordem de relevância quanto à formação
para o prosseguimento de estudos
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto ao item da relevância da formação para o prosseguimento dos estudos,
constatamos que as pontuações 1 e 2 somam 66%, demonstrando que a maioria dos alunos
consideram que a formação do CEIER contribui para o prosseguimento dos estudos. Esse
dado é importante para a concretização da proposta pedagógica da formação integrada do
ensino médio propedêutico com a formação técnica, oferecendo ao aluno a formação
profissional, mas também possibilitando o seu ingresso no curso superior. Assim, o ensino
integrado é “[...] possível e necessário em uma realidade desfavorável - em que os filhos dos
trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no ensino médio, não podendo adiar este
projeto para o nível superior de ensino” (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS 2005, p.44),
conforme expõe o aluno Lucas do CEIER/VP: “[...] O CEIER me ajudou muito, por sair do
ensino médio com o técnico, podendo me garantir uma vaga de emprego para poder me
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sustentar para fazer uma faculdade”. Essa concepção da função de prosseguimento de estudos
com a formação integrada também é compartilhada por Izamara, aluna do CEIER/VP-ES:

É como se houvesse novos horizontes. A gente sai com um conhecimento mais
avançado, o que é um diferencial das outras pessoas que não estudam no ensino
médio integrado. A gente sai com uma profissão na mão. Além da técnica que posso
estar levando para os agricultores da minha comunidade, também tive o
conhecimento das outras matérias par me preparar para o ENEM, porque pretendo
fazer uma faculdade.

3.2.7.4 Formação para a participação social

Gráfico 31– Ordem de relevância quanto à formação
para a participação social
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A formação para a participação social no CEIERs é uma prática integrante na proposta
pedagógica dessas instituições. O diálogo com diversos segmentos sociais marca a história
dessas instituições, conforme explicitado no capítulo anterior. Se somados o percentual da
primeira com o da segunda pontuação, tem-se uma maioria (57%) de alunos que considera a
participação social como parte integrante do currículo do CEIER, conforme opinião da aluna
Thais do CEIER/AB. Ao ser perguntada sobre a importância do CEIER na sua formação, ela
ressaltou: “[...] de grande importância não só em formação profissional, mas também pelo
aprendizado para viver de forma mais participativa em sociedade”. Já aluna Tainara do
CEIER/AB destaca a participação social no seu projeto de pesquisa vinculando à questão
ambiental.
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No nosso projeto reaproveitamento da casca da banana, contribui para a melhoria e
minimização dos desperdícios de alimentos, pois projetos como este são projetos
que associam preservação do meio ambiente com empregos valorizando a cultura da
região e também esses projetos ajudam na conservação do solo relacionada a uma
produção orgânica ao serem implantadas na comunidade feiras orgânicas, casas de
cursos de reaproveitamento etc.

3.2.7.5 Formação para a compreensão da relação entre os problemas do aluno e os problemas
da sociedade

Gráfico 32– Ordem de relevância quanto à formação
para a compreensão dos problemas dos alunos e os
problemas da sociedade
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste item, observamos um equilíbrio nas pontuações atribuídas aos alunos quanto à
formação para a compreensão dos problemas e os problemas da sociedade. Contudo,
percebemos, nos três primeiros itens juntos (51%), que há um reconhecimento, por parte dos
alunos, das convergências dos seus problemas com os da sociedade. Esse reconhecimento está
expresso em contribuições significativas em diversas questões do questionário aplicado
relacionando com sua formação com algumas situações cotidianas da comunidade. A aluna
Tainara, do CEIER/AB, destaca a sua preocupação com a crise hídrica:

Porque o ensino médio com o curso técnico é de extrema importância para o
indivíduo no seu desenvolvimento e também para a sociedade (comunidade). Assim,
abre portas para a oportunidade de emprego, além de formar um cidadão responsável
e consciente para preservar a natureza, para minimizar os problemas ambientais com
a crise hídrica que estamos enfrentando.
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Já a aluna Izadora, por meio do seu trabalho de conclusão de curso, sobre as “sementes
crioulas”,22 ressalta a importância do seu trabalho de pesquisa para disseminar o seu
conhecimento para os agricultores da região. “[...] Com o TCC, podemos aprofundar em um
tema que você se identifica mais e aí você pode aprofundar os seus estudos. Com esse estudo
sobre as sementes, posso ajudar um agricultor a usar e plantar corretamente estas sementes”.
A aluna Lara, do CEIER/VP, faz uma vinculação da teoria recebida no curso técnico
com a prática em relação à “dificuldade” do agricultor. Ao falar sobre a importância da
Educação do Campo, ela afirma: “[...] nós, alunos do campo, podemos perceber qual é a
dificuldade que um agricultor passa e como podemos resolver os problemas da comunidade
passando nossos conhecimentos na teoria e na prática”.

3.2.7.6 Formação para o desenvolvimento de consciência crítica

Gráfico 33– Ordem de relevância quanto à formação para
o desenvolvimento da consciência crítica
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Há uma demonstração clara de que existe um reconhecimento quanto ao
desenvolvimento da consciência crítica na formação dos alunos do CEIER. Isso é revelado no
primeiro (54%), segundo (20%) e terceiro (10%) itens avaliados. Esse desenvolvimento da
22 Por denominação, [...] as sementes crioulas são variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com características bem
determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades. De acordo o Núcleo de Estudos Agrários e
Desenvolvimento Rural (Nead), estas sementes, passadas de geração em geração, são preservadas nos muitos
bancos de sementes que existem no Brasil (MDA. Disponível em www.mda.gov.br, acesso em: 11-08-17.
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consciência crítica é um processo que ocorre gradualmente no decorrer da prática educativa,
pois “[...] a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das
tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da
curiosidade da crítica, insatisfeita, indócil” (FREIRE, 1996, p.35-36). Foram diversas
situações em que os alunos manifestaram o seu posicionamento em variados assuntos,
demonstrando a superação da ingenuidade para a criticidade, como manifestou a aluna Lara
aluna do CEIER/VP, em relação ao meio ambiente:

A importância foi que estudar neste ensino médio integrado me tornou uma pessoa
mais consciente, a ter mais responsabilidade com o meio ambiente e, como futuros
técnicos, temos que passar a impressão que o mundo precisa de ajuda e assim
devemos começar com o meio ambiente.

Com uma posição crítica, o aluno Hugo, do CEIER/BE, posiciona-se em relação ao
modo de produção capitalista. Ele defende a escola do campo ao dizer que:

É necessário se fortalecer para dar continuidade ao processo de formação de pessoas
críticas e que valorizem o campo, que gostem dessa área e que queiram cuidar dela
como ela merece e precisa ser cuidada, formando pessoas não alienadas ao
consumismo imposto por uma sociedade corrompida, por um modelo capitalista
extremo e radical.

3.2.7.7 Formação para o desenvolvimento da autonomia

Gráfico 34 – Ordem de relevância quanto à
formação para o desenvolvimento da autonomia.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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A questão da autonomia também demonstra um reconhecimento dos alunos.

A

maioria deles considera relevante essa formação em relação as três primeiras pontuações. O
reconhecimento da formação para autonomia está presente em diversas falas dos alunos, como
na de Carla do CEIER/BE. Ao expressar a sua opinião quanto a relação do currículo com a
realidade social, ela destaca a procura de soluções para a resolução de problemas. Assim diz a
aluna: “[...] pois muitos assuntos que são discutidos em sala de aula são de acordo com a
realidade social, além de termos como atividade a procura de soluções para tais problemas”.
É importante destacar a ambiguidade que pode estar na questão da autonomia,
conforme ressalta a professora Edna Castro de Oliveira ( 1996, p.12-13) ao prefaciar o livro
“Pedagogia da autonomia”.
Nesse contexto em que o ideário neoliberal incorpora, dentre outras, a categoria da
autonomia, é preciso também atentar para a força do seu discurso ideológico e para
as inversões que podem operar no pensamento e na prática pedagógica ao estimular
o individualismo e a competitividade.

3.2.8 Nível de escolaridade do pai

Gráfico 35– Nível de escolaridade do pai
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados demonstram que a escolaridade dos pais ainda é muito baixa, pois 64% não
concluíram o ensino fundamental. Esse percentual revela o processo de exclusão e
seletividade que historicamente marcou a Educação do Campo. Entretanto, quando
registramos que seus filhos, alunos do CEIER, estão concluindo o ensino médio e muitos
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deles com a expectativa de continuidade de estudos em nível superior, isso é uma clara
demonstração de que há avanços significativos na escolaridade dos filhos, se comparada com
a dos pais. Esse dado de 64% dos pais não terem concluído o ensino fundamental é superior à
média estadual. Segundo as informações do Instituto Jones dos Santos Neves,23 a população
adulta que não concluiu o ensino fundamental é 29,19%.24

3.2.9 Nível de escolaridade da mãe

Gráfico 36– Nível de escolaridade da mãe
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora o maior índice de escolaridade da mãe tenha sido de 40%, com o ensino
fundamental incompleto, ao analisar os dados, comparando com o nível de escolaridade dos
pais, registra-se um pequeno avanço, principalmente no nível superior, numa diferença de 3%
para 20% em relação às mães.

23 Vinculado à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP) do Espírito Santo, o Instituto Jones dos
Santos Neves (IJSN) tem como finalidade produzir conhecimento e subsidiar políticas públicas por meio da
elaboração e implementação de estudos, pesquisas, planos, projetos, programas de ação e organização de bases
de dados estatísticos e georreferenciados, nas esferas estadual, regional e municipal, voltados ao
desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo, disponibilizando essas informações ao Estado e à
sociedade.
24 Esse dado corresponde o somatório da população adulta analfabeta e à que não concluiu o ensino
fundamental. Fonte: Dados da Amostra do Censo de 2010 – IBGE. Elaboração: Instituto Jones dos Santos
Neves.
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Esses dados possibilitam-nos vislumbrar, ainda que em limites tênues, um avanço
significativo em que os tempos e os espaços históricos apontam para uma nova realidade.
Para tanto, a elevação do nível de escolaridade é importante para que essas mulheres possam
se organizar “[...] para se reconhecerem como gênero com diferenças e gestarem o seu
fortalecimento para a conquista de espaços no campo coletivo, sindical e partidário”
(ESMERALDO, 2013. p.250).

3.2.10 Local de residência dos alunos dos CEIERs

Gráfico 37– Local de residência
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Esse dado indicando que 70% são moradores da zona rural não é surpreendente, pois
são escolas situadas na zona rural, mas vale ressaltar que o CEIER/BE fica localizado muito
próximo da zona urbana. A cidade está crescendo em direção à escola. Pela opção de escola
de tempo integral, muitos pais, mesmo morando na cidade, optam pelo CEIER. Por outro
lado, há também aqueles alunos da zona rural que preferem estudar nas escolas da cidade,
talvez influenciados pelo pensamento dominante do campo visto como lugar de atraso,
conforme expressa a aluna Morgana, do CEIER/VP:
Antes de entrar no CEIER sempre tive aquele preconceito que quem trabalha na roça
é ‘bixo do mato’ (perdoe-me a expressão). Depois que fui pegando entendimento da
coisa, de que não era só ‘cabo de enxada’, que, para ter sucesso no campo, precisa
sim se aprofundar nas responsabilidades voltadas ao mesmo, joguei todo esse
preconceito para escanteio e comecei a me dedicar mais a isso. Hoje vejo o quanto é
importante a escola do campo para esclarecer o agricultor sobre a importância da
agricultura familiar na economia.
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3.2.11 Atividade econômica dos pais

Gráfico 38– Atividade econômica dos pais
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Esses dados demonstram uma certa equidade no que se refere à estrutura fundiária, que se
conjuga com a realidade em âmbito estadual, uma vez que o Estado do Espírito Santo é hoje
um dos que apresentam uma melhor estrutura agrária, com uma agricultura familiar
importante na economia capixaba. Entretanto, não se pode desprezar o percentual de 23% de
meeiros. Os dados a seguir, sobre a estratificação fundiária dos municípios de Águia Branca,
Boa Esperança e Vila Pavão, justificam o menor índice de meeiros (23%) entre os pais.
Tabela 3 – Aspectos municipais da estratificação fundiária (Unidades)
Município/Nº Minifúndio Pequena Média Grande Total
822
460
59
06
Águia
1.347
Branca
694
421
91
16
Boa
1.222
Esperança
806
429
55
05
Vila Pavão
1.295
Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) – INCRA – 2011

Em relação à questão indentitária, optamos em nossa pesquisa por utilizar o termo
meeiro, para aqueles trabalhadores rurais que ainda não tiveram o direito à terra, mas a
denominação “colono” ainda está muito presente no imaginário social do homem do campo.
Na verdade, colono ou meeiro são termos destinados aos trabalhadores rurais que têm como
atribuição cultivar uma área determinada pelo patrão e entregar a metade da produção ao
proprietário da terra.
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Para Wood (1998, p.7), é o processo de expropriação da terra que marca o nascimento
do capitalismo, pois, segundo a autora, antes do sec. XVI, “[...] os camponeses tinham acesso
aos meios de produção, a terra, sem precisar oferecer a sua força de trabalho no mercado
como mercadoria”.
No Brasil, o sistema de colonato se consolidou com a proximidade da abolição da
escravatura. Os fazendeiros de café precisaram utilizar a mão-de-obra do imigrante,
implantando assim essa relação de trabalho. Nesse processo, os colonos se comprometiam a
cuidar da colheita de determinado número de pés de café e ganhavam provisoriamente
enquanto o colono permanecesse naquela área para plantar e, posteriormente, dividir a
colheita com o dono da terra (SANTIAGO, 2013).
Hoje, porém, registram-se alguns avanços no que se refere às leis trabalhistas no meio
rural. Há uma relação contratual, com registro de carteira, caracterizando esse trabalhador
como assalariado.

3.2.12 Considerações dos alunos sobre a importância do CEIER em sua trajetória estudantil e
a relação do currículo do curso com a realidade social

A presente análise sobre as considerações dos alunos dos do 3º ano do ensino médio
integrado dos CEIERs acerca da importância que essas instituições de ensino tiveram na sua
formação, bem como a relação do currículo do curso com a realidade social têm como ponto
de partida as condições objetivas dessas escolas nas suas práticas cotidianas. Nesse sentido,
ganha centralidade, nesta seção, a construção curricular como contribuição para a formação
omnilateral.
A concepção dos alunos, quanto ao seu processo formativo nessas instituições de
ensino, converge com a ênfase que Ramos (2004, p.51) atribui à formação integrada.
Na construção de novas perspectivas para o ensino médio unitário – como momento
histórico da formação de sujeitos individuais e coletivos, que congrega em si a
síntese do diverso —, o trabalho, a ciência e a cultura são princípios estruturantes e
devem ser resgatados como meio para a compreensão e a transformação do mundo
atual.

Os diálogos com os alunos evidenciaram que, para além dos fundamentos e bases
conceituais da concepção integrada do ensino médio com a Educação Profissional, eles
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ressaltam também outros atributos importantes para a sua formação humana, como o trabalho
coletivo e a solidariedade, como esclareceu a aluna Milena, do CEIER/VP:

Bom, eu sempre fui apaixonada pelo meio rural, fui criada por uma família que
sempre se sustentou por meio da agricultura familiar, então sempre tive a
aproximação com o meio rural. Depois mudei para a cidade e me afastei um pouco
da roça que tanto gostava. Por isso quis sempre estudar no CEIER. Hoje vejo a
grande importância de estar aqui não só por ser uma escola rural, mas porque as
pessoas aqui são muito solidárias, fazemos muita coisa em conjunto. Então é uma
escola que te ajuda a crescer, não ser só técnico, mas também ser pessoas mais
solidárias. Esta escola contribui para ver mais o futuro, então já estou decidindo por
cursar Agronomia ou Ciências Biológicas.

Já a aluna Rafaela, do CEIER/BE, destaca a importância do seu curso (Meio
Ambiente) mesmo que não venha a atuar na área:

Nas matérias novas, a gente foi relacionando conhecimentos com o mundo, mesmo
se a gente não seguir a carreira de Técnico em Meio Ambiente, a gente aprendeu
muitas coisas importantes para a vida. Vamos interagir de forma diferente com a
natureza, foi isso que a escola proporcionou. Quero fazer Direito. Eu sei que preciso
saber um pouco de tudo. Como advogada, se eu precisar pegar um caso que envolva
questões ambientais, tenho uma noção. Hoje já faço palestras sobre agroecologia na
comunidade.

O aluno João Paulo, do CEIER/VP, considera a importância do trabalho que foi
desenvolvido nas UDEPs como aprendizado para atuar na agricultura familiar:

Foi importante pela qualidade de vida, principalmente porque vou sair daqui como
técnico em Agropecuária e vou poder atuar como técnico. Aqui aprendi também
muitas técnicas, trabalhando nas UDEPs do CEIER. Caso eu não consiga trabalhar
como técnico em Agropecuária, o que aprendi aqui vai me ajudar muito na
propriedade da minha família, na nossa lavoura, colocando em prática as orientações
que aprendi no CEIER. Também pretendo fazer uma faculdade de Agronomia.

A questão do trabalho executado nas UDEPs é a materialidade do trabalho educativo
indissociável da teoria e prática dos CEIERs como base fundamental da educação. Para
Pistrak (2008, p. 38):

O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado ao trabalho
social, à produção real, a uma atividade concreta socialmente útil, sem o que
perderia seu valor essencial, seu aspecto social, reduzindo-se, de um lado, à
aquisição de algumas normas técnicas, e, de outros procedimentos metodológicos
capazes de ilustrar este ou aquele detalhe de um curso sistêmico. Assim, o trabalho
se tornaria anêmico, perderia sua base ideológica.
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Quanto à relação do currículo do curso integrado com a realidade social, trata-se de
uma construção curricular numa perspectiva ética, política e filosófica coerente com a
realidade da população do campo, tomando a realidade como ponto de partida e a
possibilidade de transformação como algo dialético.
A crise hídrica é uma realidade e, consequentemente, uma preocupação, conforme
pontua a aluna Karoline do CEIER/VP:

Um exemplo é a crise hídrica que estamos vivendo. Tivemos de aprender
medidas de como minimizar os efeitos, que poderiam ter sido feitos com o
reflorestamento, preservando as nascentes etc. Com essas práticas, talvez a
situação não estaria tão grave como se encontra.

Essa interação com a realidade social é importante para o reconhecimento de que o
“[...] trabalho e ciência formam uma unidade, uma vez que o ser humano foi produzindo
conhecimentos à medida que foi interagindo com a realidade, com a natureza, e se
apropriando” (RAMOS, 2007, p. 4). No caso dos CEIERs a relação homem-natureza é
defendida permanentemente nas atividades agroecológicas previstas nos seus PPPs.
Assim como a preservação do meio ambiente é um tema recorrente em todos os
CEIERs, no CEIER/BE, ele aparece com muita ênfase, uma vez que a habilitação profissional
é em meio ambiente. Por isso a preocupação com o esse tema está presente nas falas dos
estudantes, como ressalta a aluna Aline, do CEIER/BE:

O CEIER me ajudou a ver a realidade do mundo. Me fez ver o meio ambiente de
uma forma totalmente diferente, dando vontade de defendê-lo, me preparou para a
carreira profissional revelando não ser fácil, mas ensinou a lutar por ela. Vivemos
em um mundo onde as pessoas têm consciência de que muitas práticas podem
prejudicar o meio ambiente e, consequentemente, nos prejudicar, mas não mudam de
atitude e, no curso, aprendemos formas de intervenção quanto a isso.

Nesse contexto de degradação ambiental, o depoimento da aluna se conecta com a
crítica de Engels (1973), alertando para a destruição da natureza como consequência do modo
de produção capitalista:

Não vamos nos orgulhar tanto com nossas vitórias sobre a natureza. Para cada uma
dessas vitórias, ela se vinga sobre nós. Cada uma tem, inicialmente, os efeitos
previstos, mas, num segundo e terceiro momento ela terá efeitos bem diferentes,
consequências imprevistas que, muitas vezes, eliminam os efeitos iniciais (Engels,
1973, p.452 apud ANDRIOLI, 2008, p.23).
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Na conjuntura social, política e econômica em que vivemos, com a expulsão de muitos
trabalhadores do campo em detrimento da produção agroindustrial, as manifestações dos
alunos sobre a importância dessas escolas na sua trajetória estudantil é potente para pensar em
novas forças sociais emergentes do campo para contrapor o discurso dominante do
agronegócio. Nesse contexto, a escola, na perspectiva de formação integrada, assume o papel
ético-político em um processo de aproximação da teoria com a prática coerente com a
proposta de formação omnilateral.

3.2.13 A concepção de educação do campo pelos alunos dos CEIERs

O reconhecimento da Educação no Campo como política pública no Brasil é muito
recente. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha declarado o compromisso do Estado e
da sociedade brasileira na promoção da educação para todos, só em 2004, no Governo Luiz
Inácio Lula da Silva, esse reconhecimento se concretizou no âmbito do Ministério da
Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(Secadi), com uma coordenação específica de Educação do Campo. Entretanto, não se pode
deixar de reconhecer um avanço com as Diretrizes a Educação do Campo, aprovadas em
2001, conforme expõe Henriques et al.(2007, p. 17):

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo,
aprovadas também em 2,001, pelo Conselho Nacional de Educação, representam um
importante marco para a educação do campo porque contemplam e refletem um
conjunto de preocupações conceituais e estruturais presentes historicamente nas
reivindicações dos movimentos sociais. Dentre elas o reconhecimento e valorização
da diversidade dos povos do campo, a formação diferenciada de professores, a
possibilidade de diferentes formas de organização da escola, a adequação dos
conteúdos às peculiaridades locais, o uso de práticas pedagógicas diferenciadas, a
promoção, através da escola, do desenvolvimento sustentável e do acesso aos bens
econômicos e culturais.

Não há dúvidas de que essas diretrizes representam um passo importante, porque,
historicamente, a Educação do Campo foi marcada por uma concepção pedagógica urbanocêntrica,25 colocando o campo como lugar de atraso. No entanto, registramos mais
25 O termo urbano-cêntrico é utilizado “[...] para se referir a uma visão de educação na qual o modelo didáticopedagógico utilizado nas escolas da cidade é transferido para as escolas localizadas nas zonas classificadas
como rurais, sem que sejam consideradas as reais necessidades das populações identificadas com o campo”
(ENRIQUES et al., 2007, p.13)
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recentemente alguns avanços isolados no reconhecimento dessa modalidade de ensino como
política pública.
Na realização da nossa pesquisa, perguntamos aos alunos do 3º ano do ensino médio
integrado dos CEIERs qual era a importância da educação do campo considerando que, na
atual conjuntura, a Educação do Campo não está como prioridade nas políticas públicas.
Devido a esse fato, constata-se o fechamento de muitas escolas do campo sob a argumentação
do número reduzido de alunos. Os alunos foram enfáticos nas suas considerações, como
destaca Beatriz, do CEIER/AB, ao afirmar que valorizar a educação do campo é “[...]
reconhecer que é a agricultura que sustenta a economia do nosso país, e por isso precisamos
de melhores escolas do campo para ensinar os alunos a lidar com a agricultura e também
respeitar e zelar pelo meio ambiente”.
Esta visão de reconhecimento da escola do campo, associada à agricultura como fator
importante para a economia, também foi ressaltada por Karolinny, aluna ado CEIER/VP.

Essas escolas são importantes para a formação de profissionais em uma área onde é
essencial para a vida humana, pois sem a agricultura não teria alimento, é importante
também de formação da pessoa como cidadão, pois terão um olhar diferenciado. Por
essas questões e demais deve se dar um olhar diferenciado e com mais atenção para
essas escolas.

A aluna Eliziane, do CEIER/BE, ao expressar de modo crítico o desejo de que os
moradores da cidade com novos hábitos e atitudes possam reconhecer e valorizar a agricultura
e, consequentemente, a escola do campo, expõe uma concepção de política e educação
ampliada. Assim diz a aluna:

A escola do campo ajuda os alunos do campo e também da cidade a ter o
conhecimento das práticas na agricultura. Os que são filhos de agricultores,
poderão ajudar os pais na roça colocando em prática os conhecimentos
adquiridos, com novas técnicas para o campo. Para os que moram na cidade,
vai ter conhecimentos sobre a origem de muitos alimentos que saem da
agricultura.

Esta visão de que os alunos da cidade também precisam ser impactados quanto à
importância do campo para o desenvolvimento de um país também e compartilhada pela aluna
Marinara, do CEIER/VP:

Primeiramente a pessoa que começa com essa ideia de fechar escolas do campo
nunca estudou nas mesmas, pois saberia, então, os importantes conhecimentos que
ela pode nos trazer. Sua imp0ortância é ajudar não só os alunos da zona rural, mas
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os da zona urbana também a pensar de maneira ecológica, ajuda-nos a ver o quão
importante é preservarmos o meio ambiente.

O aluno João Paulo, do CEIER/VP, ressalta a importância da educação do campo na
preservação ambiental. Para o estudante: “[...] a educação do campo é fundamental, afinal, a
maior renda do nosso país vem do campo. Essas escolas ampliam o conhecimento e prepara
futuros produtores mais capacitados, mas que respeitem o meio ambiente”.
O aluno Lucas, do CEIER/AB, corrobora esta visão de preservação ambiental e
destaca também a importância da agricultura familiar como enfrentamento à lógica dominante
do agronegócio.

É indiscutível que a Educação do Campo é de suma importância para municípios
onde a agricultura familiar é muito presente para enfrentar o agronegócio que vem
destruindo o meio ambiente. Mas o governo precisa entender a grande importância
da participação da escola para a agricultura familiar ajudando muitas famílias e
preservando o meio ambiente.

A convicção desse adolescente acerca da importância da agricultura familiar para
proteger o meio ambiente é o reconhecimento de que:

O agronegócio representa o fenômeno explícito que abarca no seu bojo a lógica
destrutiva, através da sua incansável exploração na busca da larga produtividade. O
faz com ampla agressão ao meio ambiente devido à alta utilização de agrotóxicos,
com monocultivos que comprometem territorialmente a biodiversidade, com a
ampla contribuição ao desemprego pelo alto índice de mecanização do cultivo.
Representa, assim, uma forte expressão fenomênica da crise estrutural do capital,
assumindo especificidades nacionais a partir do capitalismo dependente que impera
no Brasil (PERGHER, 2012, p.111).

As afirmações de Pergher evidenciam as forças destrutivas do agronegócio a alto
preço a ser pago pela humanidade por esse modo de produção capitalista. Para contrapor essa
lógica perversa, a escola do campo deve incorporar na proposta pedagógica, a luta por “[...]
políticas voltadas para apoiar, consolidar e expandir a produção familiar, em particular
programas de reforma agrária, crédito, pesquisa e assistência técnica” (GUANZIROLI, 2001,
p.15).
A aluna Milena, do CEIER/VP, reconhece os avanços na escola do campo atualmente,
no que se refere aos profissionais. Assim diz ela:

Antigamente os alunos nã o tinham uma oportunidade que se tem hoje, as escolas
não eram ricas em profissionais como é hoje. A Educação do Campo, além de ser
uma grande oportunidade para alunos conseguirem ir par ao curso superior, é
importante porque é uma prioridade que muitos não tiveram. O conhecimento é
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muito importante, pois, nas escolas juntamos e organizamos para aprender muitas
coisas da vida o campo.

Finalmente, o aluno Thalison, do CEIER/BE, de uma forma poética, expressa o seu
sentimento em relação à escola e ao homem do campo:

A importância da escola do campo é a mais valiosa possível, pois ensina os
pequenos e amadurece os grandes, ensina a dar valor ao homem do campo que todos
os dias está lá, trabalhando para colocar comida na mesa dos brasileiros. Faça sol,
faça chuva, ele está lá. Ele não desiste da sua lavoura, como nós não devemos
desistir da nossa Educação do Campo.

Como se vê, esses alunos alimentam sonhos e convicções acerca da Educação do
Campo. Do exposto de suas palavras, podemos perceber posicionamentos com argumentos
plausíveis na defesa da escola do campo e na crítica pelo fechamento delas. Com essas
diferentes manifestações, esses alunos expressam uma visão de Educação do Campo que
transpõe as fronteiras escolares, reconhecendo a importância dessa modalidade de ensino para
o campo, para a cidade, para a agricultura, para o meio ambiente, enfim, para toda a
sociedade.

3.3 Egressos dos CEIERs: trajetórias acadêmica e profissional

Os dados que serão apresentados nesta seção foram obtidos por um grupo de sujeitos
que representam 30 egressos, dez por CEIER.

Os resultados evidenciaram informações

significativas quanto à função social e política de uma instituição de Educação do Campo que
inclui, no seu PPP, a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio.
A inserção de um grupo de 30 egressos dos CEIERs, como integrantes da pesquisa que
estamos desenvolvendo, tem como fio condutor a premissa de reconhecê-los como sujeitos
potenciais na articulação dos CEIERs com a sociedade, na materialidade da dupla função de
uma formação integrada, que é a continuidade de estudos e/ou a preparação para o mundo do
trabalho.
A coleta de dados foi realizada via e-mail. Os e-mails e os telefones dos participantes
da pesquisa foram fornecidos pela escola. O primeiro contato foi por telefone e os egressos
foram convidados a participar da pesquisa e foram orientados sobre o questionário. Esse
questionário foi elaborado por questões objetivas e subjetivas (APÊNDICE D). Esse
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instrumento foi composto de nove itens, com quatro eixos principais que direcionaram a
pesquisa: a importância do CEIER e da escola do campo; a Proposta Pedagógica do CEIER e
a interdisciplinaridade; o trabalho de conclusão de curso; e a continuidade de estudos e/ou a
inserção no mundo do trabalho.

3.3.1 Gênero

Gráfico 39– Gênero
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados revelam um número (63%) considerável de sujeitos do gênero feminino
como uma nova face da Educação do Campo. No decorrer do processo histórico, esses dados
superam as estatísticas dos primórdios das escolas agrícolas, quando o público predominante
eram os filhos homens dos grandes agricultores. Embora ausentes nessas instituições de
ensino, as mulheres já exerciam um papel fundamental na agricultura, como destacam Neves
e Medeiros (2013, p.7):

A participação efetiva das mulheres no processo produtivo, desde o início da
construção humana do saber e da prática vinculada à agricultura, sempre foi
determinante para a garantia da continuidade dos seres humanos tanto na produção
da alimentação, como na preservação ambiental, na garantia de rendacomercialização, ou seja, na reprodução da vida.

Essa participação efetiva não foi suficiente na organização capitalista para que a
atuação da mulher fosse ocultada em função de uma “[...] lógica social enviesada pelos
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valores que orientam as relações de gênero” (NEVES; MEDEIROS, 2013, p.7). Entretanto,
registra-se um avanço nesse cenário, em que pudemos encontrar, nos Governos Lula e Dilma,
as mulheres como protagonistas das políticas públicas, inclusive no Projeto Político do
MPA.26 Outra questão abordada no instrumento de coleta foi o tempo de permanência nos
CEIERs.

3.3.2 Tempo de CEIER

Gráfico 40– Tempo no CEIER
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando que essas escolas ofertam a fase final do ensino fundamental (6º ao 9º
ano), a grande maioria (60 %) frequentou os sete anos, como destaca Lais, egressa do
CEIER/AB:

Ao CEIER devo parte da minha vida, uma instituição que, durante sete anos, fez
parte do meu cotidiano, mas que fará pra sempre parte da minha história, onde pude
construir uma família, com meus colegas e profissionais da instituição. O CEIER me
fez crescer nas diferenças, a entender que cada pessoa é especial e única,
independentemente do quão diferente você seja do outro, que a simplicidade é a
melhor coisa do mundo. A possibilidade de ser um líder, ter respeito, sem precisar
26 “Movimento dos Pequenos Agricultores surgiu em 1996, no Rio Grande do Sul, quando inúmeras famílias
camponesas forma atingidas por uma forte seca, que destruiu grande parte da produção agrícola. Assim, diante
dos exemplos de luta no campo de outros movimentos sociais, como o MST e a CPT, e da crise nas
representações sindicais no campo, foi criado o MPA como alternativa de organização e luta para as famílias
camponesas no Brasil” (MPA. Disponível em: www.mpabrasil.org.br.acesso em 15 ago.2017.
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humilhar ou diminuir o outro. O conhecimento não o torna melhor que ninguém. E
principalmente que somos seres humanos, possuímos sentimentos, limitações e que
a motivação transforma vidas.

3.3.3 Inserção no mundo do trabalho

Gráfico 41– Inserção no mundo do trabalho
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Fonte: Elaborado pelo autor.

É expressivo o número de egressos que já estão inseridos no mundo do trabalho, garantindo a
sua subsistência e alguns deles conciliando trabalho e formação acadêmica. Nesse processo, o
trabalho, como ação humana, apresenta o seu sentido e finalidade bem definidos. Nessa ótica,
“[...] o trabalho também se constitui como prática econômica, obviamente porque nós
garantimos nossa existência, produzindo riquezas e satisfazendo necessidades” (RAMOS
2014b, p. 90).
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3.3.4 Tipos de atuação profissional

Gráfico 42– Tipos de atuação profissional
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto às atividades profissionais exercidas por esse grupo de 70% egressos, há uma
diversidade de funções. A maioria (37%) é profissional assalariado, enquanto outros 23%
estão atuando nas suas propriedades agrícolas. Entretanto, desse segundo grupo queremos
destacar a importância da permanência no campo, a minimização do êxodo rural e,
principalmente, a efetividade dos resultados da metodologia dos CEIERs por meio das
atividades agroecológicas, conforme expressou Victor, egresso do CEIER/VP:

O Curso Técnico em Agropecuária me ajudou muito. Como sou agricultor familiar,
os conhecimentos me ajudaram a desenvolver melhor as culturas e demais
plantações e gerar renda. Realizamos uma agricultura mais sustentável sem o uso do
agrotóxico, uma agricultura mais consciente, conservando os recursos naturais.
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3.3.5 Ingresso no curso superior

Gráfico 43– Egresso no curso Superior
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O número de alunos (80%) dos CEIERs que ingressou em curso superior é
surpreendente. Que outras instituições de ensino têm esse êxito? Mesmo considerando que os
Centros, praticamente, não têm os recursos materiais e pedagógicos que deveriam ser
providos pelos gestores da política educacional para suprir suas necessidades como escola de
um contexto rural. O fato é que o engajamento dos seus professores, pais, alunos e de suas
respectivas comunidades camponesas produz as parcerias de integração para resistir e
sobrepujar as negligências do Estado. Isso revela a importância da formação integrada como
política pública para romper a “[...] dualidade estrutural conhecimento geral versus
conhecimento técnico, integrando trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura
em geral” (FRIGOTTO, 2005, p. 84).
Para que essa integração ocorra, é importante o que a escola tenha realizado uma
reestruturação curricular para estar sempre reorientando a sua proposta pedagógica no intuito
de garantir o direito de se preparar para a sua inserção no mundo do trabalho e também de
prosseguir os estudos. Esse fato pode ser constatado nas palavras do egresso Lucas, do
CEIER/AB que assim afirma:

O CEIER influenciou positivamente em vários pontos da minha vida. A escolha do
curso superior voltado à área ambiental foi uma delas. Hoje me vejo um cidadão
muito melhor, pois o CEIER gerou em mim uma capacidade crítica sobre o que é ser
cidadão.
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3.3.6 Tipos de cursos

A diversidade de cursos exercidos pelo grupo de egressos entrevistados demonstra
que, mesmo reconhecendo a importância da escola do campo e a formação técnica recebida
nos CEIERs, alguns deles optaram por outras áreas do saber humano, conforme demonstra o
gráfico a seguir:

Gráfico 44– Formação dos egressos
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Dos 24 egressos que cursaram ou estão cursando o ensino superior, dois deles estão na
segunda graduação, o que corresponde a 26 cursos.
Essa diversidade de cursos revela que muitos desses sujeitos não ingressaram em
cursos correlatos com o curso técnico de nível médio. Esse fato nos possibilita compreender a
EPTIEM para além da visão utilitarista da formação técnica restrita ao mercado de trabalho,
conforme as palavras de RAMOS (2014b, p.90):

[...] sob a perspectiva da integração entre trabalho, ciência e cultura, a
profissionalização se opõe à redução da formação para o mercado de trabalho.
Antes, ela incorpora valores ético-políticos e conteúdos históricos e científicos que
caracterizam a práxis humana.
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Os resultados desta pesquisa possibilitaram uma breve avaliação dos egressos dos
CEIERs quanto às suas trajetórias acadêmica e profissional, com a sinalização da
predominância na continuidade de estudos em nível superior após a conclusão do curso
técnico no CEIER. Nessa formação acadêmica, registra-se a inserção em diversos cursos que,
na maioria, não revelam uma correlação com o curso técnico de nível médio.
Quanto à trajetória profissional, também expressa um número significativo de egressos
inseridos no mundo do trabalho, atuando em diversas funções, tanto como profissionais
trabalhando como como atuando em suas propriedades agrícolas. É importante destacar que
um grupo desses egressos concilia a dupla função de estudante e trabalhador.
Contudo, é necessário que os CEIERs, por meio dos camponeses e seus filhos,
ocupem, também, outros espaços/tempos no mundo do trabalho, pois é bom que eles
alcancem os lugares para além do campo, onde podem influenciar positivamente outros
contextos, como os urbanos, por meio da formação humana, ética e sociocultural que eles
tiveram durante suas convivências nessas escolas e nas suas respectivas comunidades
camponesas.

3.3.7 Ordem de relevância da formação no CEIER

Em sequência, apresentaremos a ordem de relevância quanto ao tipo de formação que
os egressos atribuem à proposta pedagógica do CEIER. Neste item, como ocorreu com os
alunos, foi solicitado aos entrevistados que eles numerassem, em ordem crescente, as
alternativas abaixo, em que o número 1 é o mais relevante e o número 8 é o menos relevante.
Esclarecemos que foi orientado aos egressos que eles poderiam repetir a mesma pontuação
para diferentes formações.
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3.3.7.1 Formação para o mercado de trabalho

Gráfico 45– Ordem de relevância quanto à formação para
o mercado de trabalho
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quando 33 % dos egressos atribuíram a primeira pontuação ao item formação para o
mercado de trabalho, esse dado nos possibilita evidenciar uma certa coerência com o PPP do
CEIER, que não é centrado na formação para o mercado de trabalho. É importante ressaltar
que os postos de trabalho, para muitos alunos egressos dos CEIER, são as propriedades
agrícolas das famílias. Entretanto, há que se reconhecer que, com uma habilitação técnica,
muitos alunos vislumbram uma vaga no mercado de trabalho, motivados muitas vezes pela
necessidade de se inserir no mundo do trabalho para auferir rendas para ajudar a família. A
fala do egresso Lucas, do CEIER/AB, expressa o medo de ficar sem essa possibilidade de
contribuir com as finanças da família:

Graças à minha formação no CEIER, não enfrentei o temido desemprego desde o
ano em que me formei no curso técnico. Tive a oportunidade de trabalhar na área
técnica numa empresa de produtos agropecuários e também faço o Curso de
Engenharia Ambiental. O ensino diferenciado do CEIER sempre me fascinou,
embora, por muitas vezes, os recursos fossem escassos, dificultando o trabalho dos
professores, mas é claro que a equipe, sempre muito competente, conseguia dar a
volta por cima.

Na formação integrada de uma escola rural, a questão da formação para o mercado não
é uma aspiração nem da escola e nem da maioria significativa dos alunos. Contudo, não se
pode deixar de reconhecer que, como estamos subordinados à forma de produção capitalista,
consequentemente, o processo de formação, por vezes, acaba sucumbindo a essa lógica.
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Assim, “[...] pensar um sujeito humano fora dessas relações sociais ou separar o mundo da
liberdade, do trabalho e do não trabalho, é inscrever-se numa compreensão idealista”
(FRIGOTTO, 1998, p. 30).

3.3.7.2 Formação para ser empreendedor

Gráfico 46 – Ordem de relevância quanto à formação
para ser empreendedor
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme já registramos na análise do item “Formação para o empreendedorismo”
pelos alunos dos CEIERs, o mesmo processo ocorre com os egressos, exigindo do
pesquisador uma análise crítica desse tema. Embora apenas 13% tenham atribuído a
pontuação 1, se somarmos as três primeiras pontuações, elas totalizam 53%. Essa adesão,
como reconhecimento da formação do CEIER para o empreendedorismo, pode estar
relacionada com diversas atividades que são executadas e há um empoderamento dos alunos
na sua execução. Por exemplo, as atividades ligadas aos temas geradores, o que será abordado
no quarto capítulo desta tese.
Outra consideração importante é a massificação desse tema, que sempre está na ordem
do dia. Numa análise rasa, os defensores do empreendedorismo apresentam-no como solução
para os mais diversos problemas, sobretudo por um apelo midiático específico para os jovens,
principalmente nas questões do emprego e do bem-estar social. Entretanto, nessa retórica,
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focada no individualismo, esconde-se a origem de muitos problemas sociais, sem uma leitura
crítica da realidade.

3.3.7.3 Formação para a agricultura familiar

Gráfico 47 – Ordem de relevância quanto à formação para a agricultura
familiar
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quando a maioria dos egressos (57%) atribuem a pontuação 1, seguidos de 27
indicando a pontuação 2 e 13 % a pontuação 3, isso é uma demonstração clara de que esses
sujeitos vinculam a proposta pedagógica do CEIER à formação para a agricultura familiar.
O reconhecimento da agricultura familiar como parte integrante da proposta
pedagógica do CEIER é resultado de uma práxis agroecológica construída coletivamente nos
cotidianos dessas instituições. Por conseguinte, conscientiza os alunos de que “[...] é preciso
compreender o mundo como existência, em que os recursos naturais são essenciais, de modo
que preservar a natureza significa simplesmente existir” (FERNANDES, 2016, p. 209).
Laís, egressa do CEIER/AB, traz uma informação relevante sobre a importância da
agricultura familiar no cenário nacional. Assim diz ela:
Bom, vamos trabalhar com dados, a FAO – Fundação das Nações Unidas da
Agricultura e Alimentação lançou, no ano passado, um relatório, chamado
Agricultural Outlook 2015-2024 (disponível em: www.fao.org/3/a-i4738e.pdf). Esse
documento possui um capítulo destacando a importância do Brasil no cenário da
produção de alimentos mundial, devida à vasta extensão territorial e às condições
favoráveis do país para a agricultura. Dentro do aumento da produção agrícola,
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destaca-se ainda a importância de desenvolvimento da agricultura familiar. Ainda é
destacado que esse aumento de produção pode ser feito de maneira sustentável.

3.3.7.4 Formação para prosseguimento dos estudos

Gráfico 48– Ordem de relevância quanto à formação para
o prosseguimento dos estudos
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste item, constatamos que as primeiras pontuações sinalizam para o reconhecimento
da viabilidade de prosseguimento de estudos pelos egressos dos CEIERs.

Esses dados

expressam uma convergência com a situação atual dos sujeitos que estão participando desta
pesquisa. Dos 30 pesquisados, 24 estão cursando ou já cursaram uma faculdade. Nesse
sentido, o Ensino Médio Integrado do CEIER, para além da formação técnica, cumpre o seu
papel na preparação para a continuidade de estudos. A preparação para o ensino superior pode
ocorrer de diversas formas, como relata a egressa Laís, do CEIER/AB, que fala como se deu o
seu primeiro contato com a Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG), onde atualmente
cursa Engenharia Ambiental:

[...] Não se deixar acomodar, buscar melhorar sempre. Até mesmo a universidade
onde estudo devo ao CEIER, pois foi em uma visita da escola na semana do
fazendeiro que conheci a UFV. A vontade de tentar, buscar, correr, se não conseguir
tentar outra vez, e outra vez, a alcançar os meus objetivos, porque tudo muda
quando se tem um objetivo e lutamos por ele.

164

A jovem Tatiana, egressa do CEIER/AB, destaca a sua intenção de trabalhar com a
agricultura. Diz que hoje está se aperfeiçoando em nível superior devido à formação que teve
em uma escola do campo:

Como meu sonho sempre foi trabalhar na área agrária, o CEIER me abriu as portas
para eu ir atrás deste sonho, por ser uma escola no campo e do campo. Na escola
aprendi várias técnicas de trabalhar de forma economicamente viável e
ecologicamente correta no que propicia uma melhoria da vida de pequenos
agricultores, os quais compõem a comunidade em que está inserido o CEIER de
Águia Branca. Com esta formação, o CEIER me possibilitou entrar na UFRRJ,
onde curso Licenciatura em Ciências Agrícolas.

Kamiliy destaca o papel importante do CEIER/ BE na sua formação acadêmica,
ressaltando a função da escola na preparação para o curso superior e no desenvolvimento do
pensamento crítico:
O CEIER fez toda a diferença na minha vida acadêmica. A maneira como funciona a
escola nos garante um aprendizado muito maior que em escolas de tempo regular.
Os trabalhos de tema gerador que apresentamos desde a 5ª série nos trazem temas
diferenciados nos ensinando a falar em público e a pensar de forma crítica sobre as
coisas que acontecem à nossa volta. O curso Técnico em Meio Ambiente foi um
estímulo muito grande para que, após concluir, eu pudesse procurar uma formação
de nível superior. Toda a equipe de professores, em especial a nossa coordenadora,
Aline Mendes, sempre nos estimulava a correr atrás dos nossos sonhos, sempre nos
cobrava para ser cada vez melhores, acreditava em nossas capacidades e nos trazia
informações para desenvolver o nosso pensamento crítico.

3.3.7.4 Formação para participação social

Gráfico 49 – Ordem de relevância quanto à
formação para a participação social
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A “Formação para a Participação Social” tem a primeira pontuação com 47% das
opções, seguida de 13% para a segunda e a terceira pontuação, o que demonstra que um
número expressivo de egressos considera essa formação como relevante. Há uma
convergência da proposta pedagógica dos CEIERs com a participação social, principalmente
nas questões ambientais, como pontua Lorie, egressa do CEIER /BE:

O CEIER contribuiu na minha vida escolar de uma forma surpreendente, no sentido
de despertar uma nova visão acerca do meio ambiente e da sua coletividade, do
respeito mútuo, não somente em relação ao ser humano, mas também à natureza.
Além da realização de projetos envolvendo a coletividade, o que me possibilitou
uma interação com os indivíduos da comunidade que para minha vida acadêmica
atualmente, contribuiu por estar mais dinâmica e sociável que muitos da minha
idade.

Bruna, que estudou no CEIER/VP, destaca atividades de integração entre a escola e a
comunidade, por meio de ações de integração:

O CEIER me deu visão de crescimento sempre estimulando minha vida profissional,
o trabalho em conjunto mostrando o quanto é importante estudar e se tornar alguém
estável e realizada profissionalmente e isso, consequentemente, realiza a vida
pessoal. Aprendi a importância de relacionamentos e ações com a comunidade e
integração de todos para um bem comum.

3.3.7.5 Formação entre os problemas dos egressos e os problemas da sociedade

Gráfico 50– Ordem de relevância quanto à formação
entre os problemas dos egressos e os problemas da
sociedade
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Neste item, observamos que não há predominância por uma pontuação, mas, se
somarmos as três primeiras, elas totalizam 63% no reconhecimento de que há, na proposta
pedagógica do CEIER, uma relação com a formação para a compreensão de seus problemas e
dos problemas da sociedade, constituindo, assim, um equilíbrio nas pontuações atribuídas aos
alunos quanto a essa formação.
Cassia ressalta que recebeu, no CEIER/ BE, formação para a cidadania e o
compromisso com questões ambientais:

O CEIER contribuiu para minha formação quando diz respeito às minhas
responsabilidades como cidadã. Foi através desta instituição que comecei a ter senso
crítico sobre determinados acontecimentos ao redor do mundo, principalmente na
área ambiental, na qual me formei como técnica. Aprendi também a respeitar e
aceitar as diferenças dentro de minha comunidade, escola, família etc. e,
automaticamente, todas estas questões refletiram em minha graduação.

3.3.7.6 Formação para a consciência crítica

Gráfico 51– Ordem de relevância quanto à formação
para a consciência crítica
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Fonte: Elaborado pelo autor.

As primeiras pontuações demonstram que há um reconhecimento dos alunos pela
formação para a consciência crítica. Foram diversas situações em que eles demonstraram que
a escola cumpriu esse papel na inserção de temas relevantes no currículo, despertando nos
alunos a consciência crítica, inclusive no momento em que se faz avalição da instituição
escolar, como fez Karla, egressa do CEIER/AB. Quando foi perguntada sobre a importância
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dessa escola, ela respondeu: “[...] a formação técnica é um tanto falha, acho que faltam
laboratórios e recursos, contudo, a formação humana é um dos pontos fortes da instituição, a
interação família, escola e aluno ajuda neste processo educativo”.
A avaliação dessa egressa é importante para analisarmos as condições precárias com
que essas escolas lidam com a questão de laboratórios e equipamentos para os cursos técnicos.
Essa crítica é relevante e necessária, pois não se pode falar em formação técnica sem que haja
investimentos em infraestrutura adequada para a realização dos cursos. Entretanto, é preciso
destacar, na avaliação dessa jovem, “[...] a formação humana como um dos pontos fortes”.
A jovem Anna Kelly, egressa do CEIER/BE, é estudante de Engenharia Florestal na
UFV-MG. Ela ressalta a importância do senso crítico na sua formação, contribuindo para a
sua inserção na universidade. Assim diz a jovem:

Bom, de modo geral, a importância da minha formação no CEIER é indiscutível.
Houve o incentivo do senso crítico, formas diferentes de olhar a uma mesma
situação aguçando formas de resolução a cada problema dentro de uma comunidade
ou até da família. Visão diferente e possível de realidades que pareciam distantes,
principalmente na visão profissional, como em minha inserção em uma das melhores
universidades do país na área do meu curso.

O egresso Darlane, do CEIER/AB, destaca que o desenvolvimento do pensamento
crítico contribuiu para o seu amadurecimento:

O CEIER foi muito importante, tanto na vida profissional como também na vida
pessoal. Foi através do CEIER que tive a oportunidade de cursar o ensino superior e
foi também por projetos que desenvolvi nessa entidade que estou tento a
oportunidade de aprimorar conhecimentos em outro país. O CEIER também me
tornou uma pessoa mais madura, tanto no comportamento como em questão de
pensamento, principalmente, em um pensamento crítico.

Foram vários elementos importantes que surgiram na fala desse jovem, contribuindo
para o reconhecimento da formação integrada. Ele destaca a oportunidade de fazer um curso,
o desenvolvimento do pensamento crítico e do projeto que realizou contribuindo para
aprimorar os conhecimentos em outro país. Neste caso, esse jovem refere-se a uma parceria
com a Igreja Católica italiana, com o apoio do padre Domênico Salvador, e à parceria com a
Prefeitura de Águia Branca para a realização de um curso sobre a produção de uvas e vinhos
que ocorreu na Itália em 2016. O ponto de partida foi um projeto sobre vinicultura
desenvolvido no CEIER/AB.
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3.3.7.7 Formação para o desenvolvimento da autonomia

Gráfico 52 – Ordem de relevância quanto à
formação para o desenvolvimento da autonomia
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Pelo percentual de 47% atribuído à primeira pontuação, seguido de 23% para a
segunda e 17% para a terceira, consideramos que é uma demonstração clara de que há um
reconhecimento quanto à formação para a autonomia. Pelas manifestações dos alunos e dos
egressos, podemos perceber uma concepção de autonomia convergente com a liberdade de
agir e pensar, como destaca Marcos, egresso do CEIER/AB:
O CEIER, posso dizer que me deu ‘asas’. Estudar lá, foi um privilégio, não só pelas
diferentes disciplinas e oficinas que a escola possui, mas sim pelo método de ensino
que nos aproxima da comunidade, que nos faz ver a importância de quem somos, no
mundo que nos rodeia. Desde que ingressamos na escola, é enfatizada, até o ensino
médio, a importância de cuidar do meio ambiente, de viver de modo que não nos
importemos apenas com nós mesmos, mas com tudo e todos que estão ao nosso
redor. Isso é cuidar do meio ambiente, é aceitar o diferente, e é esse se importar com
que está ao nosso redor que me fez querer ingressar na carreira de interprete de
libras. A aproximação entre alunos e professor, entre a escola a família e a
comunidade, a importância da criação de vínculos e do cuidado com o próximo, o
cuidado da natureza, porque dependemos dela para viver, e viver em sociedade é
isso, é depender do próximo, é cada um fazendo sua parte para o bem comum.

Quando esse jovem argumenta que o CEIER lhe deu “asas”, essa metáfora nos lembra
o voo e, consequentemente, a liberdade. Esse posicionamento é uma expressão que remete à
capacidade de criar, relacionar, refletir, desenvolvendo o pensamento crítico com liberdade e
autonomia. Assim: “[...] através de sua permanente ação transformadora da liberdade objetiva,
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os homens, simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais” (FREIRE,
1987, p. 52).

3.3.8 Considerações dos egressos sobre a importância dos CEIERs na sua trajetória estudantil
e a relação do currículo do curso com a realidade social

As considerações dos egressos sobre a importância dos CEIERs e a relação do
currículo do curso com a realidade social apresentada a seguir foram expressas em diversas
manifestações desses jovens que relataram situações concretas que vivenciaram ao longo da
sua trajetória estudantil nos CEIERs. Com essas manifestações, esses sujeitos destacaram
elementos importantes da proposta pedagógica dessas escolas, que configuram os princípios
norteadores da formação integrada, que é a conexão com a ciência, a cultura o trabalho, o que
constitui uma “[...] base de conhecimentos, valores e atitudes que facultam a capacidade
analítica e criativa dos sujeitos educandos em sua inserção nas múltiplas esferas da vida
social” (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2004, p. 34).
São diversas as considerações sobre a importância dos CEIERs pelos sujeitos da
pesquisa. Uma grande maioria ressalta a relação afetiva da equipe da escola com os alunos,
como Angélica, egressa do CEIER/AB e estudante de Licenciatura em Ciências Agrícolas no
Instituto Federal do Espírito Santo:

Para mim o CEIER não foi uma simples escola; foi uma família. Os professores,
funcionários sempre estiveram à disposição para nos ajudar no que fosse preciso.
Além disso, professores profissionais, disciplinas voltadas para o que vivenciamos
no dia a dia. Graças a equipe do CEIER é que estou fazendo um curso que eu gosto,
em que eles me abriram os olhos para o que era o importante pra mim, pra minha
família e comunidade. Como moramos na zona rural, a maioria filhos de produtores
rurais, o currículo do curso ajuda em praticamente tudo, pois o que estudamos lá é o
que vivemos lá fora, pois tudo em nossa volta é agricultura e pecuária.

Tassiana, que cursa o segundo período de Ciência Biológicas na Universidade Federal
do Espírito Santo, destaca o seu processo de crescimento e amadurecimento diante de
questões sociais a partir da sua inserção no Curso Integrado Meio Ambiente no CEIER/BE.

Durante os três anos em que estive estudando no CEIER, pude obter um ensino
diferenciado, pois, além do ensino médio, também tive a oportunidade de realizar o
Curso Técnico em Meio Ambiente, que foi uma experiência maravilhosa. Aprendi a
ver a sociedade com os outros olhos, aprendi a ter um olhar crítico para um tudo na
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sociedade, e aprendi que, mesmo achando que tudo pode ser perfeito, sempre tem
algo imperfeito por trás. Contudo o CEIER possui profissionais capacitados para
levar os seus alunos para um universo jamais imaginado.

Já Giseli, egressa do CEIER/VP, que é formada em Educação Física e atua como
professora de Agricultura em uma escola da rede municipal de Vila Pavão, reporta-se, dentre
muitos atributos na sua formação integrada ao desenvolvimento dos dons musicais, por meio
da oficina de música que frequentou na escola, que é uma materialidade da cultura para a
formação omnilateral. Assim ressalta a entrevistada:

O CEIER foi a única escola que frequentei. Nesta escola, pude aprender não
somente conteúdos curriculares, mas também princípios. Fiz amizades incríveis,
aprendi a me relacionar com família, professores e outros, e também aprendi a ter
contato com o meio ambiente, e respeitá-lo. Contato este que rendeu o meu ingresso
ao mercado de trabalho. Nesta escola também tive abertura para desenvolver dons
musicais, pelo incentivo da professora Gislaine na oficina de música. O CEIER me
propiciou não somente uma formação profissional, mas também uma formação de
cidadania.

O aluno Wendryo, que é formado em Enfermagem em uma faculdade privada,
também egresso do CEIER/VP, enfatiza a importância da compreensão tanto do valor da
formação técnica como a da acadêmica em seu processo formativo. Ele refere-se à síntese do
ensino médio integrado:

A forma de trabalho e ensino abordados pelo CEIER é totalmente diferenciada em
todos os âmbitos, levando o aluno a compreender que sua formação tanto técnica
como acadêmica é de suma importância para participação e inserção na sociedade,
pois, inserido no mercado de trabalho. temos uma responsabilidade imensa quanto à
cidadania. As responsabilidades adicionadas ao cotidiano do aluno ainda, no meio
escolar, colaboram diretamente para o crescimento e amadurecimento, além da
formação de um caráter que diretamente fará a diferença dentro do lar, onde os pais
veem com clara evidência que seus filhos têm no CEIER a oportunidade de sair não
somente com uma formação, mas com toda uma carga de crescimento intelectual e
de caráter que se farão presentes em toda a vida, sendo assim distinguidos de alunos
concludentes em escolas com sistema de ensino tradicional.

Quanto à relação ao currículo dos CEIER com a realidade social, ao serem
perguntados sobre essa convergência, eles se manifestaram abordando diversas situações
cotidianas vivenciadas no interior dessas escolas. Lucas, egresso do CEIER/AB, relatou: “[...]
As atividades pedagógicas sempre foram voltadas à realidade de nossa região. Os aulões,27 as
semanas de tecnologia voltadas à agricultura, visitas técnicas e as oficinas são exemplos de
práticas adotadas pela equipe pedagógica do CEIER”.

27 Momento em que se reúne toda a escola para a abertura do tema gerador do trimestre.
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A jovem Tassiana, egressa do CEIER/BE, que é aluna de Economia Doméstica na UFV-MG,
quando perguntada sobre a relação entre o currículo e a realidade social, afirmou:

No CEIER, a maiorias do professores retratavam isto, não uma área específica.
Todos falavam de heranças culturais, respeito e política. Já na faculdade, existe uma
área para cada coisa, daí curso disciplinas como: Filosofia, Sociologia, Sociologia
Rural, Desenvolvimento socioeconômico, economia, dentre outras que retratam esta
realidade, muitas vezes, com um ar utópico, mas retratam.

A fala dessa jovem, quando diz que a associação entre currículo e realidade social era
abordada por diversos professores e não por uma área específica, remete-nos à questão da
interdisciplinaridade, que é uma categoria central desta tese, que será abordada no quarto
capítulo.
A jovem Maira, egressa do CEIER/AB, estudante de Engenharia de Produção em
faculdade particular, destacou a relação com a realidade social principalmente na abordagem
das questões ambientais no currículo:

A maioria das disciplinas ministradas no curso, principalmente no ensino médio,
foram voltadas a questão ambiental e práticas de exploração sustentável onde o
agricultor poderia interagir com a natureza de maneira eficaz, retirando o seu
sustento, mas sem prejudicar o meio ambiente. Essas técnicas eram desenvolvidas
de acordo com o tema gerador do trimestre como, por exemplo, solo e água. Foi de
extrema importância estudarmos tais temas, pois a questão ambiental hoje é um
ponto que vem sendo debatido diariamente, pois a destruição do ecossistema vem
causando crises hídricas, solos inférteis, poluição do ar, acarretando problemas
econômicos, sociais e políticos, como êxodo rural, falta de emprego, superlotação
das cidades, aumento da miséria etc.

A questão do tema gerador, como dispositivo para desencadear ações voltadas para
realidade social, trazida por Maíra, é corroborada por Marcos, também egresso de CEIER/AB,
ao afirmar:

Trabalhávamos com temas geradores, no decorrer dos semestres, onde cada um
tinha um tema diferente, como água, solo, entre outros temas, e trabalhávamos em
cima do tema, com trabalhos de pesquisa, aulas de campo. Isso me fez ver melhor
um assunto de pontos de vista diferentes, tendo uma visão crítica, e também a
importância de cuidar do meio em que estamos inseridos. Outra coisa importante é a
forma como os professores trabalhavam, porque eles não entravam apenas e davam
o conteúdo. De alguma forma eles nos envolviam, se importavam com os alunos,
queriam saber o porquê de estarmos tendo dificuldades em determinado assuntos,
como também a incentivavam os talentos e anseios dos alunos, respeitando suas
particularidades mas também incentivando os trabalhos em grupo, as pesquisas na
família e na comunidade, as análises dos dados. A educação não se limitava apenas à
sala de aula.
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Bruna, egressa do CEIER/BE, ressaltou as questões ambientais como conexão entre
currículo e a realidade social. Na entrevista, destacou:

O curso era voltado para o meio ambiente. Sendo assim, as disciplinas estão
altamente ligadas com os problemas hoje enfrentados pela sociedade, como a seca,
desmatamento e, como exemplo mais concreto, o caso da quebra de Barragem de
Mariana que trouxe vários prejuízos principalmente à nossa região.

Gisele, egressa do CEIER/VP, que atua hoje como professora de Agricultura numa
escola agrícola desse município, relatou as lembranças do Centro Educacional em relação aos
temas voltados para a realidade social. Mantém-se coerente com a formação recebida, pois,
em suas aulas, trabalha da mesma forma. A entrevistada afirmou:

Sempre lembro das aulas que tive no CEIER, nas minhas aulas com meus alunos.
Por isso trabalho com eles os problemas sociais, como a falta d´água em nosso
município, a seca e o uso indiscriminado de aditivos químicos X contaminação de
recursos hídricos, o solo e indivíduos através da alimentação.

3.3.9 A concepção de Educação do Campo pelos egressos dos CEIERs

Historicamente, a Educação do Campo vem sofrendo com a ausência de política
pública para esse setor, e, consequentemente, muitas escolas estão sendo extintas. Nesse
cenário, os poucos alunos do meio rural são obrigados a se deslocar para as cidades. Esse é
um fato recorrente no Brasil nas últimas décadas. O investimento público para esses
estudantes restringe-se muitas vezes ao transporte escolar, levando-os para estudar nas
cidades, onde ocorre o desencontro da sua realidade camponesa com a lógica urbano-cêntrica
do currículo. Portanto, “[...] é preciso compreender que a educação do campo não emerge no
vazio e nem é iniciativa das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da
mobilização dos trabalhadores do campo, da luta social” (VENDRAMINI 2007, p. 2). Daí a
importância de manter viva a metodologia e potencializar o processo educativo dos CEIERs,
respeitar sua história e ampliar as suas condições estruturais, pedagógicas e financeiras para
alcançar novas conquistas socioculturais.
Por isso, também contextualizamos, no questionário que realizamos com os egressos,
o cenário de precarização das escolas do campo, bem como o momento político da atualidade
que resulta no fechamento de muitas dessas escolas, sob a alegação de número reduzido de
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alunos. Foram diversos posicionamentos contundentes, trazendo elementos plausíveis de que
materializam não só uma informação, mas, principalmente, uma vivência dentro das
diversidades socioculturais e peculiaridades socioeconômicas dos contextos dos movimentos
organizados das suas comunidades camponesas. Angélica, egressa do CEIER/AB, falou da
sua experiência:

Por experiência própria, os conhecimentos adquiridos na escola do campo são
variados. Além de aprendermos as disciplinas normais, aprendemos a lidar com o
campo, ou seja, com o nosso mundo. Aprendemos a plantar, manejar, colher, lidar
com animais.
O mundo hoje não vive se não tiver cidadãos que sabem e realizam o que
aprendemos na escola do campo. E os governantes deviam ir vivenciar cada dia em
uma escola do campo, porque só assim vão ver o quanto ela é importante.

Igor, egresso do CEIER/BE, vinculou a imagem do camponês no contexto histórico e
ressaltou a importância da Educação do Campo para reduzir o êxodo rural:

Acredito que era para ser tratada, sim, como prioridade nas escolas públicas, pois o
camponês é a própria história do povo brasileiro, e o modelo de educação dos dias
atuais está preparando as pessoas para o trabalho assalariado somente, o que faz com
que exista cada vez mais o êxodo rural. É necessário que a educação do campo
renasça fazendo com que o nosso povo não perca a identidade.

A questão da importância da Educação do Campo para a preservação da identidade do
camponês, trazida por Igor, converge com a concepção defendida por Bruna, egressa do
CEIER/VP. A entrevistada afirmou:

A produção das culturas é feita a partir da base agrícola. Qualquer alimento tem a
base do campo da preparação, do cultivo, do manejo adequado e, como os alimentos
são a base do funcionamento do corpo humano, deveriam ser levados mais em
consideração já que o ser humano e o que ele come. As escolas agrícolas ensinam
as pessoas como fazer desde o preparo inicial até o cultivo final e destinação do
possível processamento ou finalização em in natural. Ensina o caminho mais
saudável, a melhor forma de cultivo e todos deveriam ter essa base, pois o como o
ser humano é importante na construção da sociedade. E ele quem constrói o que
quer viver. O CEIER busca ensinar responsabilidades e a melhor forma de criar
caminhos para viver.

Kamily, egressa do CEIER/BE, destacou a importância de ter uma de Educação do
Campo inserida em um sistema como um todo, mas respeitando as diferenças do aluno do
campo:
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É importante, para a formação diferenciada dos nossos alunos, um sistema de ensino
amplo que traga o conhecimento da sociedade como um todo, envolvendo a
Educação do Campo juntamente com as matérias regulares. Um sistema que mantém
o aluno em aproveitamento máximo, ensinando como cuidar do campo e, ao mesmo
tempo, tendo a formação regular.

A percepção de Kamily sobre a importância da Educação do Campo inserida no
sistema de educação, mas que valorize e respeite as especificidades do campo, converge com
o pensamento de karla, egressa do CEIER/AB. Ela argumentou sobre a importância da
valorização da identidade do homem do campo, para romper com o estigma do campo como
lugar de atraso e gente sofrida. Assim disse a entrevistada:

Olha, muitas pessoas olham para o campo como um lugar de gente sofrida e mal
instruída, não tendo seu valor reconhecido. Contudo, somos nós, do campo, que
alimentamos o país. Com as escolas do campo, podem-se aliar conhecimentos de
vida e técnicos para produções mais inteligentes, onde se produz mais com custo
menor, evitando o êxodo rural e, consequentemente, as superlotações nas cidades,
além, é claro, de aquecer a economia.

Essa visão é compartilhada por Maira, egressa do CEIER/AB, destacando o
fechamento de escola do campo, que ocorre, muitas vezes, porque o próprio aluno do meio
rural não deseja estudar lá:

Sei que o número de alunos nas escolas voltadas à Educação no Campo vem caindo
a cada ano. Talvez isso seja efeito da globalização, onde os alunos buscam escolas
onde a tecnologia seja mais aplicada e não precisa ‘sujar as mãos de terra’ e nem
trabalhar com temas que, na cabeça de muitos adolescentes, não têm importância,
pois é assim que muitos tratam a questão da escola do campo, mas, infelizmente,
não é desta maneira que deve ser tratada. A cidade depende do campo para
sobreviver, a cidade depende da agricultura familiar se quiser comer um alimento
saudável. Mas, antes mesmo dos alunos terem certa ‘recusa’ em estudar em escolas
voltadas a Educação no Campo, o que mais nos choca e nos entristece é saber que o
governo não dá o devido valor a essas instituições. O brasileiro precisa dessas
escolas, a zona rural depende dessas escolas, o agricultor necessita dessas escolas
para ‘conscientizar’ seus filhos a desenvolver um trabalho sustentável no campo,
mostrando a eles que não é necessário sair da zona rural para conseguir se manter
financeiramente. O governo deveria analisar estes pontos e dar a atenção necessária
para tal. Ao invés de fechar as escolas, deveria investir em Educação do Campo. O
conhecimento é essencial para o crescimento pessoal e, consequentemente, do país.
Não dá para entender como os governantes conseguem pensar tão pequeno. O
problema da crise financeira não vem dos gastos com educação, e sim dos desvios
dos cofres públicos e da má administração. A Educação do Campo tem que
continuar e ser incentivada, pois é do campo que grande parte dos brasileiros tira seu
sustento, é de lá que vem o alimento que abastece a cidade, e para que isso ocorra de
maneira eficiente, deve ter uma educação voltada ao campo para dar continuidade a
este ciclo.
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A questão trazida por Maíra, quanto ao distanciamento dos alunos da escola do campo,
possibilita-nos compreender que o suposto desinteresse dos próprios alunos do meio rural está
ligado à forte influência da lógica urbano-cêntrica desde pequenos. Ao trazer a expressão
“sujar as mãos de terra”, essa jovem exterioriza um sentimento que ainda é muito presente,
quando se coloca a roça como lugar de sofrimento e atraso.
Para contrapor essa visão do campo como lugar de atraso, o jovem Marcos, egresso do
CEIER/AB, aponta como estratégia a importância da Educação do Campo, mas valorizando a
sua identidade. Com muita clareza acerca da concepção de uma escola para os filhos dos
trabalhadores rurais, o jovem expõe o seu pensamento:

Quem vive no campo vive uma realidade diferente de quem vive na cidade, daí já
vemos uma grande diferença. A educação deve focar na realidade vivida pelo aluno,
para que ele faça essa associação entre o que ele aprende e o que ele vive. O
fechamento de escolas do campo se dá porque ainda não se valoriza o homem do
campo e o que ele produz. A maioria do que se produz no país vem da agricultura
familiar. Quem vive no campo e tem uma educação no campo tem sua identidade
fortalecida e isso lhe possibilita viver em qualquer outro ambiente, não apenas na
roça. Ter uma identidade é nos formar cidadãos, é nos tornar humanos passíveis de
fazer escolhas, de ter olhar crítico, valorizar sua cultura e o meio que ele vive.

A fala desse jovem, egresso do CEIER/AB, que hoje atua com intérprete de Libras e
estudante de Letras da Ufes, traz elementos plausíveis para fundamentar uma concepção de
escola do campo que responda aos desafios postos para esse público. A expressão desse
jovem é uma síntese da concepção de uma formação omnilateral, integrando ciência, cultura e
trabalho.
De uma forma muita enfática, Laís, egressa do CEIER/AB, destacou o papel da escola
do campo na luta pela sobrevivência de muitas gerações. Assim disse ela:

Diante disso, só tenho uma coisa a dizer, a formação humana proposta no CEIER
está faltando para muitos governantes. Como acabar com escolas que promovem a
Educação do Campo, o fortalecimento da agricultura familiar e, principalmente, uma
agricultura que propague a mitigação da degradação que a mesma promove ao
ambiente? Justificando que tem poucos alunos, quem sabe se as políticas públicas
valorizassem o homem do campo, as escolas, os profissionais como realmente
merecem, a situação seria diferente, e as escolas estariam lotadas de estudantes. [...]
Na conjuntura em que nos encontramos hoje, principalmente no Espírito Santo, com
problemas de escassez de água, aumento de áreas degradas e outros problemas
ambientais, que estão relacionados com a produção de alimentos, escolas que
propagam a Educação no campo com qualidade, são simplesmente essenciais. Vai
além de ser amigo da natureza, ou algo do tipo, estamos falando de questão de
sobrevivência, da nossa e das futuras gerações.
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Wendryo, egresso do CEIER/VP, com uma argumentação firme e coerente, é
materialidade do que Gramsci denominou de intelectual orgânico. Assim esse jovem expôs o
seu pensamento:

Se a entidade pública e governamental, não somente no âmbito estadual mais federal
tivesse uma visão ampla do quanto a Educação do Campo tem sido importante para
uma formação qualitativa de profissionais, em como as famílias rurais têm sido
imensamente beneficiadas pelos trabalhos e projetos desenvolvidos por estas
entidades...
Nessas escolas realizam ensino, pesquisa, desenvolvimento e
aprimoramento de técnicas para melhoria não somente do cultivo mais também da
rentabilidade obtida pelas famílias que se beneficiam destes trabalhos, direta ou
indiretamente. Projetos de expansão destas instituições de ensino e pesquisa
deveriam receber não somente o apoio governamental em geral mais também
investimento considerável, visto a importância das mesmas em uma sociedade com
cidadãos formados com uma qualidade sumariamente indiscutível.

Ao discorrer sobre as trajetórias acadêmicas e profissionais dos egressos dos CEIERs,
percebemos que eles trilharam por diversos caminhos, ora atuando nas suas propriedades
agrícolas, colocando em prática o conhecimento científico e técnico, ora seguindo outros
itinerários formativos e profissionais. Tanto a diversidade na atuação profissional, em diversas
áreas do mundo produtivo, quanto a diversidade acadêmica, quando se registra a inserção em
variados cursos no nível superior, são indicadores de que essas intuições de ensino, mesmo
diante das contradições do modo de produção capitalista e das limitações que são impostas
pelo sistema de ensino,

cumprem o seu papel social na formação de jovens mais

comprometidos com a transformação da sociedade.
Enfim, considerando os princípios norteadores da EPTIEM, tendo como eixo a
ciência, a cultura e o trabalho, os sujeitos que participaram desta pesquisa – alunos,
professores e egressos –, apontam a formação integrada como “[...] condição necessária para a
travessia em direção ao ensino médio politécnico e a superação da dualidade de classes”
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.45). Neste estudo específico, em que temos
como cenário da pesquisa a Educação do Campo, é importante que essas instituições
assumam a tarefa na construção de uma luta por “[...] uma sociedade que supere as divisões
de classes por meio da socialização de todos os meios de produção e das forças produtivas em
benefício da humanidade em seu conjunto” (SAVIANI, 2016, p.42). Para tanto, é necessário,
ainda, reconhecermos que o campo é o lugar de criação, recriação e resistências e que a
educação em comunidades camponesas é fundamental para impulsionar a luta pelos direitos
dos homens e mulheres que vivem no campo e no movimento permanente da busca de uma
educação de qualidade e digna de suas convicções socioculturais.
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A

INTERDISCIPLINARIDADE

COMO

MEDIAÇÃO

PEDAGÓGICA

NA

FORMAÇÃO INTEGRADA

Neste capítulo, pretendemos analisar a interdisciplinaridade como mediação na
consolidação da EPTIEM, reconhecendo que “[...] a interdisciplinaridade supõe o trato com a
totalidade dos processos e dos sujeitos sociais envolvidos” (CIAVATTA, 2015, p.67). Para
tanto, analisaremos a categoria interdisciplinaridade, bem como a integração dos conteúdos da
formação propedêutica com a formação técnica, tendo como referência a materialidade
histórica, com base na categoria mediação pedagógica.
A partir dos pressupostos do materialismo histórico e dialético, nossa intenção é
contribuir com reflexões que possibilitem o redimensionamento da categoria mediação, no
estudo da interdisciplinaridade na EPTIEM, tendo como horizonte uma educação
humanística, visando à superação do dualismo de classes. Tais pressupostos podem subsidiar
a análise sobre as possibilidades reais de construção de uma proposta pedagógica de formação
integrada.
Para a fundamentação teórica, nessa abordagem da interdisciplinaridade como
mediação pedagógica da formação integrada, consideramos necessário discutir a concepção
de interdisciplinaridade a partir da Antiguidade até os dias atuais, numa perspectiva crítica,
coerentemente com as concepções de educação profissional integrada ao ensino médio à luz
das relações teoria e prática. Nesse sentido, Frigotto (1995) demarca alguns aspectos acerca
da interdisciplinaridade, destacando que, no campo educacional, ela não é questão de método
de investigação e nem de técnica didática. O autor afirma que a interdisciplinaridade se impõe
como necessidade e como problema fundamental no plano material histórico-cultural e no
plano epistemológico. Nesse sentido, o autor ressalta:

A necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-se no
caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e diversa e na
natureza intersubjetiva de sua apreensão, caráter uno e diverso da realidade social
nos impõe distinguir os limites reais dos sujeitos que investigam dos limites do
objeto investigado. Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-lo, ou
limitá-lo arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a
delimitação de determinado problema isto não significa que tenhamos que
abandonar as múltiplas determinações que o constituem. É neste sentido que mesmo
delimitado um fato teima em não perder o tecido da totalidade de que faz parte
indissociável (FRIGOTTO, 1995, p.27).
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A interdisciplinaridade tem sido tema recorrente no âmbito das ciências sociais e, em
especial, na educação, a partir da década de 60. Hoje, porém, com a constatação de que os
avanços científicos se ampliam progressivamente, como consequência, exige-se uma nova
maneira de conceber o conhecimento. Para tanto, faz-se necessário articulá-lo numa
perspectiva de totalidade, possibilitando explorar a complexidade dos problemas
contemporâneos, contribuindo para “[...] compreender o ‘conjunto’, a ‘totalidade’ ou o
‘universo’ em que se inserem as distintas disciplinas, especialidades ou faculdades e seus
esforços interdisciplinares” (CASANOVA, 2006, p. 12).
Nesse empenho teórico e metodológico, reconhecendo a interdisciplinaridade como
mediação pedagógica, este capítulo está organizado da seguinte forma: uma abordagem
histórica acerca do conceito de interdisciplinaridade; as Unidades de Demonstração,
Experimentação e Produção e os temas geradores como mediações para as práticas
interdisciplinares nos CEIERs; e, na sequência, apresentamos um texto intitulado “Do tema
gerador à interdisciplinaridade: uma relação profícua para fundamentar uma proposta
epistemológica coerente com a educação profissional integrada ao ensino médio”. Por fim,
destacamos como a interdicisplinaridade dos CEIER é vista pelos sujeitos da pesquisa.

4.1 Pressupostos históricos e epistemológicos da interdisciplinaridade e da construção do
conhecimento e os princípios norteadores da Educação Profissional Técnica
Integrada ao Ensino Médio

O desafio proposto, neste subcapítulo, é uma tentativa de traçar um panorama acerca
da interdisciplinaridade, a partir de uma revisão bibliográfica de autores que têm se dedicado
ao tema, tendo como referência a história do pensamento ocidental. Com essa abordagem
histórica que remonta à História Antiga, pretendemos contextualizar as diversas concepções e
tendências até os dias atuais.
Nesse percurso histórico, temos como tarefa construir a categoria interdisciplinaridade
como processo de reconstrução histórica do conhecimento, como método de aprendizagem,
tendo em vista uma concepção de interdisciplinaridade coerente com a proposta
epistemológica que embasa a EPTIEM. Para compreender a totalidade, pretendemos trazer ao
diálogo alguns consensos possíveis, bem como algumas divergências, considerando a
diversidade teórica do assunto.
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4.1.1 Da Antiguidade à contemporaneidade: as diferentes tendências e concepções teóricas em
torno da interdisciplinaridade

Historicamente, a interdisciplinaridade tem se constituído como uma necessidade na
produção do conhecimento, na busca de um saber unitário. “[...] O mito para o homem préhistórico, as ideias de cosmos no mundo grego e a aceitação de um Deus criador e protetor do
cosmos na Idade Média sempre sustentaram a unidade de saber e garantiram a integridade do
horizonte epistemológico” (JAPIASSU, 1976, p. 45).
As grandes possibilidades e articulações de conhecimento têm como antecedentes a
cultura científica ocidental. Casanova (2006) atribui a Aristóteles a busca por uma visão de
conjunto que se combinava com conhecimentos especializados. Daí decorre a crítica ao
aristotelismo, como exemplo de um estilo autoritário que fez da disciplina uma forma de
dominação do conhecimento. Para o autor: “[...] A primeira grande divisão do trabalho
intelectual na cultura do Ocidente apareceu quando Aristóteles escreveu sua obra monumental
conhecida como Órganon”28 (CASANOVA, 2006, p.14).
Para Paviani (2014), a história das disciplinas remonta à Grécia Antiga, onde a
disciplina se manifestava no sentido de organização dos conhecimentos e de exercício de
obediência. Assim, “[...] por obras dos sofistas, dos primeiros cientistas e historiadores e
especialmente de Platão e Aristóteles, teve início a divisão de conhecimento em disciplinas”
(PAVIANI, 2014, p. 33).
Também é da cultura grega o programa de ensino denominado de Enkúklios Paidéia
ou, segundo a expressão latina, de orbisdoctrinae que, na prática, consistia no ensino da
gramática, da dialética, da retórica (trivium) e também da aritmética, da geometria, da música
e da astronomia (quatrivium). Tinha como ideal a busca por um saber de totalidade, em que as
disciplinas não eram herméticas e indiferentes umas às outras. Havia uma articulação
contribuindo na formação de um todo harmônico e unitário (JAPIASSU, 1976). Entretanto,
“[...] a enkuklios paidéia não se reduzia a um mero saber enciclopédico, nem tampouco a um
acúmulo ou justaposição de conhecimentos” (JAPIASSU, 1976, p.46).
A estrutura educacional originária do trivium e quatrivium continuou a vigorar
também na Idade Média, quando a educação era desenvolvida em estreita simbiose com a

28Escrito filosófico dedicado à lógica formal, dividido em seis partes: Categorias; Da Interpretação; Analíticos
Anteriores; Analíticos Posteriores; Tópicos; Elencos Sofistas. O nome Órganon significa “utensílio,
instrumento”.
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Igreja e com as instituições eclesiásticas que tinham a função de educar. Essa concepção de
educação contribuiu para configurar “[...] programas pioneiros de um ensino integrado que
agrupa os âmbitos do conhecimento tradicionalmente denominados letras e ciências”
(SANTOMÉ, 1998, p.46).
Para Gusdorf (1995, p.8):

Estes marcos antigos atestam ser o tema da unidade do território do conhecimento
uma constante epistemológica. A reivindicação interdisciplinar, em nossos
contemporâneos, é apenas a reafirmação da integridade perdida; o projeto de um
futuro da ciência melhor do que o presente dissimula a nostalgia de um passado
esquecido. O projeto da interdisciplinaridade assinala, através das épocas, um dos
grandes eixos da história do conhecimento. À medida que o progresso do saber se
realiza por especialização, a preocupação com a unidade suscita o desejo de um
reagrupamento que viria a remediar o intolerável esfacelamento dos domínios do
conhecimento e dos homens de ciência.

A partir da Idade Moderna, a visão cosmológica da episteme grega é substituída pelo
modelo antropológico moderno que pode ser considerado como a fonte dos movimentos do
Empirismo, do Racionalismo, do Iluminismo e do Idealismo. Com Descartes e Bacon, tem
início a cisão entre filosofia e ciência moderna. Entretanto, mesmo com a busca do “novo” e a
superação da tradição, há pouco esforço para vincular os conhecimentos da Natureza e da
Humanidade. O humanismo, representado pelas artes e literatura, imprime as suas marcas de
progresso, de poder político e liberdade, de pacto social etc. Copérnico, Galileu, Newton,
Leibniz, Augustin Cournot, dentre outros, inauguram a ciência moderna (PAVIANI, 2014;
CASANOVA, 2006).
Nesse contexto, a filosofia promove o diálogo interdisciplinar na perspectiva da
totalidade do saber, como ressalta Paviani (2014, p. 91-92):

A filosofia continua sendo vista como sistema capaz de abarcar todo o saber nas
épocas de Leibniz, Kant e Hegel. Leibniz como filósofo e cientista descobre o
cálculo infinitesimal e aprofunda questões ontológicas. Kant escreve as famosas
críticas, mas também ensina geografia e outras matérias, dentro de uma visão
integrada. Seu intento era fundamentar o uso da razão no conhecimento da realidade;
procurar critérios de demarcação entre o que podemos conhecer de modo legítimo,
sem dogmatismos e falsas pretensões. Hegel insiste na integração de todos os
conhecimentos num único sistema. Todos os conhecimentos das ciências ocupam
seu lugar na Enciclopédia das Ciências Filosóficas.

Gusdorf (1995, p. 9) destaca nas origens da ciência moderna, a ideologia
interdisciplinar. Segundo o autor:
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Francis Bacon, antes profeta do que sábio, propõe uma espécie de utopia da unidade
do saber em seu escrito póstumo. A nova Atlântida (1627). Este ensaio romanesco
descreve a Casa de Salomão, centro interdisciplinar de pesquisa científica a serviço
da humanidade numa ilha do tesouro onde reina a sabedoria. A utopia baconiana é o
modelo ou a maqueta das sociedades e academias científicas cuja constituição é um
fato importante na história do saber no século XVII. A reunião dos sábios de boa
vontade em assembleias patrocinadas pelos soberanos não consagra apenas a
importância social e econômica da ciência nos tempos modernos; atesta uma
preocupação de comunicação entre as disciplinas cujos especialistas se encontram
num mesmo local e um desejo de unidade. Uma ideologia ou uma utopia da
interdisciplinaridade subtende essas instituições cuja importância não cessará de
crescer durante os séculos vindouros.

Ainda sobre a concepção de interdisciplinaridade vinculada à ciência moderna,
Gusdorf (1995, p. 9) refere-se à Leibniz como um dos seus precursores pelo seu

[...] espírito universal, filósofo e sábio de gênio, em quem se deve reconhecer um
dos mestres do conhecimento interdisciplinar. ‘O gênero humano, considerado em
relação às ciências que servem à nossa felicidade’, escreve Leibniz, ‘parece-me
assemelhar-se a um grupo de pessoas caminhando em confusão nas trevas, sem ter
chefe, nem ordem, nem palavra, nem outra indicação para regular a caminhada e
para se reconhecerem. Em vez de nos darmos as mãos para nos guiarmos
mutuamente e para estarmos seguros de nosso caminho, corremos ao acaso e
obliquamente até nos chocamos uns contra os outros, muito longe de nos ajudarmos
e nos apoiarmos [...]. Vê-se que o que poderia nos ajudar mais seria juntar nossos
trabalhos, partilhá-los com vantagem e regulá-los com ordem; mas atualmente quase
não se toca no que é difícil e que ninguém ainda esboçou, e todos correm em grande
número para o que os outros já fizeram, e se copiam e até se combatem
eternamente’.

O pedagogo tcheco Jan Amos Komensky – Comenius – teve importante contribuição
no pensamento educacional da sociedade ocidental. Entre as suas obras que mais expressaram
as suas ideias e utopias, estão “A didática magna”. A didática postulada, nessa publicação,
denota a sua preocupação com a integração do saber. Por meio dessa obra Comenius
denunciou o esfacelamento do saber em disciplinas, sem vínculo uma com as outras. Para
combater essa desintegração interna, chegou a propor uma pedagogia da unidade (pansophia),
para remediar a dilaceratios cientiariun, o esmigalhamento das disciplinas do século XVII
(JAPIASSU, 1976; GUSDORF, 1995; AHLERT, 2002). Entretanto, “[...] o século XIX veio
colocar um fim a essas esperanças de unidade, sobretudo com o surgimento das
especializações, verdadeiras cancerizações epistemológicas” (JAPIASSU, 1976, p. 48).
O século XIX é marcado por profundas transformações no campo econômico,
educacional, na expansão do trabalho científico, na estruturação e no domínio do modo de
produção capitalista. O pensamento educacional é identificado pela defesa da escola
elementar universal, leiga, gratuita, que contribuiu para o surgimento, nesse período, das
formas de controle, do uso racional dos espaços escolares, dos horários de entrada e saída, do
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material escolar etc. O positivismo, que teve o francês Augusto Comte como um dos seus
pensadores, tornou-se hegemônico, apoiando-se numa epistemologia pautada na importância
do conhecimento científico para garantir a organização racional da sociedade.
Nessa lógica, a escola privilegia o que é prático, útil, objetivo e direto, contribuindo
para consolidar uma prática pedagógica multidisciplinar e fragmentada, sustentada pela
aplicação do método científico por meio da seleção, hierarquização, controle e previsão. Com
a classificação das ciências foram privilegiadas as Exatas em detrimento das Humanas. Para
Bottomore (1988, p. 291), “[...] uma vez submetido o domínio das ciências humanas às
disciplinas da ciência empírica, cessará a anarquia intelectual, e uma nova ordem institucional
adquirirá estabilidade graças ao consenso”.
A unidade da ciência é um tema recorrente para alguns autores, como o historiador
romântico francês Michelet, que

[...] pronuncia em 1825 um Discurso sobre a unidade da ciência, onde se pode ler:
‘A ciência perde o seu mais novo atrativo, a sua principal utilidade, quando
consideramos os seus diversos ramos como estranhos entre si, quando ignoramos
que cada estudo aclara e fecunda os outros. As Musas são irmãs, nos diz a
engenhosa Antiguidade [...]. A ciência é uma; as Línguas, a Literatura e a História, a
Física, as Matemáticas e a Filosofia, os conhecimentos aparentemente mais distantes
se tocam realmente, ou antes, formam todos um sistema, do qual nossa fraqueza
considera sucessivamente as diversas partes. Um dia, buscareis apreender esta
majestosa harmonia da ciência humana [...]’ (GUSDORF, 1995, p. 11).

O início do século XX é identificado pelo afloramento da busca por um mundo
moderno. Também marcam o início desse século os Estados Nacionais cada vez mais
poderosos e, na disputa pelo poder, surgem conflitos violentos. Consequentemente, os
choques entre as potências imperialistas vão culminar na Primeira Grande Guerra (19141918). A partir desse momento, ocorre a penetração do capital norte-americano em grande
parte do planeta. Em decorrência dessa expansão, logo após a Segunda Guerra (1939-1945),
os Estados Unidos assumem uma posição estratégica e hegemônica na economia mundial.
Com a consolidação da hegemonia estadunidense no mundo, com um processo de
urbanização crescente e com os avanços notáveis na ciência e tecnologia, o crescimento
industrial passa a ser uma realidade. Assim, no início do século XX, a produção em massa é
consequência da instalação da linha de montagem do fordismo que, além de transformar o
modo de produção por meio das alterações dos processos de trabalho, trouxe também
mudanças significativas na estrutura da sociedade, consequentemente, “[...] abrindo espaço
para o surgimento da moderna instituição escolar pública. Fábrica e escola nascem juntas [...]”
(MANACORDA, 2002, p. 248).

183

Nesse sentido, a instituição escolar passa a receber uma forte influência desse modelo
econômico inferindo, diretamente, sobre os objetivos impostos por uma necessidade de
qualificação profissional e expansão da educação escolarizada, o que altera significativamente
o momento histórico, pois:

É uma maturação de consciência que não se compreende levar em conta o
desenvolvimento do real com a revolução industrial, que não somente efetua o
encontro entre artes liberais e mecânicas, entre geometria intelectual e experimental,
mas subtrai o homem em crescimento, o adolescente, da angústia familiar e
corporativa e joga-o no mais vasto mundo social. O nascimento da escola pública é
contextual ao da fábrica e comporta grandes mudanças na vida social dos indivíduos
(MANACORDA, 2002, p.249).

No Brasil, a educação passou a ocupar lugar de destaque a partir da primeira década
do século XX, devido à onda de nacionalismo gerada pela Primeira Guerra Mundial. Outro
fato marcante na história da educação brasileira, no início desse século, segundo Romanelli
(2010, p. 31) é que:

No Brasil, até o final da década de 20, as camadas dominantes, com o objetivo de
servir e alimentar seus próprios interesses e valores, conseguiram organizar o ensino
de forma fragmentária, tomado o país como um todo, e ideal, considerado o modelo
proposto de educação. Isso se deu mesmo quando essas camadas deixaram de ser as
únicas a procurar a educação escolar. O fato é que o toque aristocrático e o caráter
de classe que essa educação conferia não só concorriam para manter o status, pela
natural distância social que ajudava a promover, como também serviam de
instrumento de ascensão social aos estratos que, embora privados da propriedade da
terra, se achavam em condições mais elevadas.

A educação púbica no Brasil passa, então, a ser preocupação dos educadores
brasileiros, a partir dos anos de 1920, por influência da Escola Nova. Esses educadores foram
influenciados por essa tendência pedagógica e inspirados nos modelos norte-americano e
europeu, como o francês da Campanha Republicana, que inaugura a escola pública, e o norteamericano que preconiza a possibilidade de criação de cidadãos democráticos. Para garantir a
legitimidade e penetração na sociedade brasileira, esses educadores enfrentaram uma luta sem
trégua com os representantes da educação tradicional (católica), fortemente constituída pela
tradição da Contrarreforma (LEAL, 2003).
A educação brasileira, nesse período, teve grande influência do pensamento de John
Dewey. As ideias do pragmatismo norte-americano pautaram as discussões educacionais
influenciando importantes educadores brasileiros. Um dos momentos marcantes de difusão do
pensamento de Dewey na educação brasileira foi o lançamento do Manifesto dos Pioneiros
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da Escola Nova em 1932. Anísio Teixeira, ex-aluno de John Dewey na Universidade de
Colúmbia em Nova Iorque, foi um dos principais interlocutores das ideias deweyanas.
O pensamento filosófico de John Dewey é um dos responsáveis pelo desencadeamento
na educação do movimento de renovação das ideias e das práticas pedagógicas, conhecido
como Escola Nova, que foi responsável por mudanças significativas na educação tradicional,
que, por sua vez, era muito rigorosa, disciplinar e centrada no universo conceitual dos
conhecimentos, que eram concebidos sem uma finalidade utilitária. Para Dewey, esse modelo
de escola demonstrava-se insuficiente em frente às inúmeras transformações históricas,
sociais e econômicas ocorridas entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século
XX. O pensamento de John Dewey é caracterizado, também, pelo significativo avanço das
ciências no século XIX. Destacamos a Biologia e as teses evolucionistas de Charles Darwin
(1809-1882), a Sociologia de Augusto Comte (1798-1857), Max Weber (1864-1920), Émile
Durkheim (1858-1917) e Karl Marx (1818-1883), enfatizando o aspecto social como
problema científico e o surgimento da Psicologia com Wilhelm Wundt (1832-1920), em
particular, a abordagem funcionalista de William James (1842-1910), surgida nas
Universidades de Chicago e Columbia. Dewey segue uma perspectiva de reforma do
liberalismo e do próprio capitalismo. Já Marx quer uma transformação radical da sociedade
pela superação do modo de produção capitalista (SOUZA; MARTINELLI, 2009).
A expressão maior do pensamento de Dewey no Brasil foi na década de 1930.
Entretanto, há que se considerar a sua influência nos anos de 1950, no ideário
“desenvolvimentista” do Governo de Juscelino Kubitschek. “[...] os ideais de ‘modernização’
e de industrialização no Brasil se relacionam diretamente com a Pedagogia de Anísio
Teixeira, interprete de Dewey a partir da realidade brasileira” (SOUZA; MARTINELLI,
2009, p.164).
Com a expansão do capitalismo industrial nesse período, há uma retomada do ideário
escolanovista e uma “[...] Pedagogia pragmática, voltada para a técnica e para a prática,
ofereceria sustentação a esse ideal de nação que se pretendia relacionar em nosso país”
(SOUZA; MARTINELLI, 2009, p.164). Essa influência do escolanovismo, bem como do
pensamento de Dewey deixa marcas significativas na escola brasileira até o final da década de
60, período que se conjuga com o golpe civil militar, no Brasil, e quando entra em cena a
tendência tecnicista de educação.
Sob a influência da escola moderna de origem positivista que consolidou a divisão das
disciplinas escolares no final do século XIX, essa fragmentação no ensino da escola básica à
universidade perpassa o século XX, contribuindo para surgir um grande movimento na década
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de 60 na Europa, de modo que, nos documentos e relatórios de pesquisas encomendadas pela
Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), surge a palavra
“interdisciplinaridade”, “[...] justificado pela diagnosticada ‘patologia do saber’, situada nos
espaços

acadêmicos,

escolares

e

científicos.

A

‘patologia

do

saber’

consiste,

fundamentalmente, na fragmentação e especialização das disciplinas científicas” (MANGINI,
2010, p.56). Dessa forma, o debate sobre interdisciplinaridade no meio acadêmico se deve ao
movimento de professores e estudantes que começa a se formatar a partir da década de 1960
na Europa (principalmente na França e Itália), onde as discussões eram pautadas em torno de
uma nova proposta para a educação.
No Brasil, o movimento em defesa da interdisciplinaridade chega ao final da década
de 60, período da efervescência nas reformas educacionais empreendidas entre 1968 e 1971, e
ganha uma conotação bastante conturbada. Sobre esse movimento, Fazenda (1994, p. 23)
relata que: “[...] o eco das discussões sobre interdisciplinaridade chega ao Brasil ao final da
década de 1960 com séries distorções, próprias daqueles que se aventuraram ao novo sem
reflexão, ao modismo sem medir as consequências do mesmo”.
Uma das primeiras publicações sobre a interdisciplinaridade no Brasil é a da obra de
Hilton Japiassu “Interdisciplinaridade e patologia do saber”, publicada em 1976. Esse livro é
parte da Tese de Doutorado orientada pelo filósofo e humanista francês Georges Gusdorf,
intitulada “L’épistémologie des relations interdisciplinaires dans les ciences humaines”
(1975). Nesse livro, a abordagem da interdisciplinaridade apoiava-se nas definições clássicas
propostas no seminário sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, ocorrido em Nice,
na França, em 1970, organizado pelo Centro para a Pesquisa e a Inovação no Ensino (CPIE),
com o intuito de “[...] formalizar e dar um corpo teórico à interdisciplinaridade que se
concluiu ser o caminho necessário a ser trilhado para obtenção da ‘cura do problema’ que,
naquele momento era a fragmentação do saber” (MUELLER, 2006,p.32).
Assim, as décadas de 70 e 80 foram marcadas por uma vasta produção teórica acerca
da interdisciplinaridade, com a publicação de diversas dissertações e teses. Hilton Japiassu e
Ivani Fazenda publicaram várias obras envolvendo essa temática e, ainda hoje, são os autores
mais citados sobre esse assunto. Ivani Fazenda coordena um grupo de pesquisa denominado
Gepi.29

29 O Gepi – Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade – foi criado em 1981 por Ivani Fazenda. O
grupo é composto por pesquisadores atuantes nas mais variadas áreas do as. Ligados a universidades e
Instituições de pesquisa do Brasil e do exterior, esse grupo trabalha como massa crítica na elaboração das
reflexões sobre a interdisciplinaridade.
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Um marco na teorização brasileira acerca da interdisciplinaridade refere-se à coletânea
de textos organizados por Jantisch e Bianchetti, publicados em 1995, sob o título
“Interdisciplinaridade para além da filosofia do sujeito”, que traz à tona questões que põem
em xeque alguns pressupostos subentendidos nas concepções sobre interdisciplinaridade.
Questiona, principalmente, a chamada filosofia do sujeito, perspectiva que ignora a concepção
histórica do objeto filosófico-científico da interdisciplinaridade. Ao contrário, defende uma
concepção histórico-dialética da produção do conhecimento, dando ênfase à relação entre
sujeito e objeto, considerando que nessa perspectiva interdisciplinar, nem objeto e nem
sujeitos são autônomos (JANTISCH; BIANCHETTI, 1995).
A década de 1990 foi marcada pelas reformas neoliberais na economia brasileira e, no
campo da educação, as reformas foram influenciadas por agências multilaterais, como
demandas da Conferência Mundial de Educação para Todos, na Tailândia. O Plano Decenal
de Educação para Todos (1993-2003) enfatizou algumas metas estabelecidas na Conferência
de Jontiem. Para Oliveira (2001, p.74) trata-se de “[...] uma educação que responda às
exigências do setor produtivo (gestão do trabalho) e outra para atender às demandas da
maioria (gestão da pobreza)”.
Em decorrência dessas reformas educacionais são publicadas, em 1998, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), por meio do Parecer nº 15/98, tendo
a professora Guiomar Namo de Melo como relatora e, em 1999, os Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), como resultado de um trabalho iniciado em 1996,
ano em que é aprovada a LDB nº 9.394/96. Essa proposta de reforma curricular para o ensino
médio se integra a uma agenda neoliberal que marca a política educacional nos governos
FHC. Segundo o PCNEM (1999, p. 05), o ensino médio se pauta “[...] nas constatações sobre
as mudanças no conhecimento seus desdobramentos, no que se refere à produção”.
As diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio propõem uma estrutura
curricular organizada em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza e Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Nessa
organização do currículo por área, é evidenciado o enfoque da interdisciplinaridade que é
assim apresentada:

A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, e ao
mesmo tempo, evitar a diluição delas em generalidade. De fato, será principalmente
na possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades, ou em projetos de
estudo, pesquisa e ação, que a interdisciplinaridade poderá ser uma prática
pedagógica e didática adequada aos objetivos do Ensino Médio.
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O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial
de que todo conhecimento, que pode ser de questionamento, confirmação, de
complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não
distinguidos.
[...] A interdisciplinaridade também está envolvida quando os sujeitos que
conhecem, ensinam e aprendem sentem necessidade de procedimentos que, numa
única visão disciplinar, podem aparecer heterodoxos, mas fazem sentido quando
chamamos a dar conta de temas complexos (BRASIL, 1999, p.132)

Nessa concepção, o PCNEM traz orientações com uma abordagem interdisciplinar
para as diversas disciplinas. No caso da Biologia, por exemplo, trata-se do estudo da vida e
sua diversidade de manifestação, em uma abordagem que vai do sistema (célula, indivíduo
etc.) até a relação com o meio no qual está inserido. Para alcançar esse objetivo, o documento
propõe a realização de projetos capazes de articular os outros conteúdos de outras disciplinas.
Assim, para a compreensão da dinâmica ambiental, além da Biologia, contribuem outros
campos do conhecimento, “[...] a Física, Química, Geografia, História e Filosofia,
possibilitando ao aluno relacionar conceitos nessas disciplinas numa conceituação mais ampla
de ecossistemas” (PCNEM, 1999, p.229).
Em 2003, inicia-se o primeiro mandato do Governo Lula. No campo educacional,
particularmente, a educação básica foi marcada, nos primeiros quatro anos de seu mandato,
“[...] pela ausência de políticas regulares e de ação firme no sentido de contrapor-se ao
movimento de reformas iniciado no governo anterior” (OLIVEIRA, 2009, p.198) e,
gradativamente, foram evidenciadas “[...] ações esparsas e uma grande diversidade de
programas especiais, em sua maioria dirigidos a um público focalizado entre os mais
vulneráveis” (OLIVEIRA, 2009, p.198).
Assim, esse governo fez a opção para dar continuidade a muitas ações iniciadas no
governo anterior. Em relação ao Pcnem para evitar uma ruptura, os documentos OCEM –
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais buscam
explicitar os avanços presentes nos PCN e PCN+ e procuram preencher algumas lacunas
deixadas nos documentos anteriores. Essa proposta foi desenvolvida devido à necessidade
expressa nos diversos fóruns de debates instituídos a partir de 2003.
No documento Organizações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), a concepção
de currículo traz na sua construção o tratamento das dimensões histórico-social e
epistemológica. Afirma o valor histórico e social do conhecimento e a necessidade de
reconstruir os procedimentos envolvidos na produção dos saberes. Assim, a política curricular
deve ser entendida como expressão de uma política cultural, na medida em que seleciona
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conteúdos e práticas de uma dada cultura para serem trabalhados no interior da instituição
escolar (BRASIL, 2006).
No que se refere à interdisciplinaridade, o documento ressalta:

A interdisciplinaridade supõe um projeto político-pedagógico de escola bem
articulado com a parceria dos gestores, sendo essencial estabelecerem relações que
envolvam saberes diversificados, os dos alunos e os das disciplinas, não como mera
justaposição, propiciando um conhecimento do fenômeno na sua complexidade.
Reafirma-se que, no âmbito da escola, é necessário proporcionar tempo para
encontros sistemáticos de professores por áreas de estudo, que contribuam para
avaliar ações disciplinares e interdisciplinares, bem como para projetar novas ações,
o que potencializa práticas de trabalho coletivo sobre contextos vivenciais, ou temas
sociais. Sem os encontros periódicos, tais práticas tendem a permanecer como
episódios isolados, sem romper com a fragmentação e a linearidade da organização
curricular (BRASIL, 2006, p. 133).

Em 2011, inicia-se um novo governo que é um marco na história do Brasil, pois, pela
primeira vez, uma mulher assume a Presidência da República. Dilma Rousseff iniciou o seu
governo dando seguimento à política econômica do governo Lula. Aos poucos, porém, foi
imprimindo o seu estilo de governar. No campo da educação, foi dada continuidade ao debate
com a sociedade por meio da Conferência Nacional de Educação (CONAE).
Nesse contexto de participação da sociedade nas discussões pertinentes à educação,
em janeiro de 2012, são publicadas novas “Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio”,
destacando as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura como “[...] eixo integrador
entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua dimensão histórica
e em e relação à realidade social contemporânea” (BRASIL, 2012, p.48).
O conceito de interdisciplinaridade proposto nesse documento, é entendido “[...] como
abordagem teórico-metodológica com ênfase no trabalho de integração das diferentes áreas do
conhecimento” (BRASIL, 2012, p. 44).
O referido documento ainda traz a seguinte abordagem acerca da interdisciplinaridade:

A interdisciplinaridade é, portanto, uma abordagem que facilita o exercício da
transversalidade, constituindo-se em caminhos facilitadores da integração do
processo formativo dos estudantes, pois ainda permite a sua participação na escolha
dos temas prioritários. A interdisciplinaridade e a transversalidade complementamse, ambas rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo
estável, pronto e acabado (BRASIL, 2102, p. 44).

No ano de 2012, também são publicadas as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, por meio da Resolução CNE/CEB nº 5/12,
que no art.22, V, destaca como um dos passos para o planejamento da organização curricular:
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[...] organização curricular flexível, por disciplinas ou componentes curriculares,
projetos, núcleos temáticos ou outros critérios ou formas de organização, desde que
compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da
integração entre teria e prática, no processo de ensino e aprendizagem (Brasil, 2012,
p. 5).

O processo de elaboração dessas diretrizes foi atravessado por controvérsias. Sua
primeira versão foi lançada em 2010. Neste mesmo ano, um Grupo de Trabalho elaborou um
documento alternativo com outra proposta de diretrizes encaminhadas ao presidente da
CEB/CNE. (CIAVATTA; RAMOS, 2012). Este documento foi publicado por Eliezer
Pacheco em 2012, no qual se encontra uma concepção de formação integrada e uma
compreensão de interdisciplinaridade relacionando parte e totalidade; e “como necessidade e,
portanto, como princípio organizador do currículo e como método de ensino-aprendizagem”
(PACHECO, 2012, p.100). A partir deste debate, o relator Francisco Cordão, alterou
significativamente o seu texto, conforme a publicação do Parecer nº 11/12 e Resolução nº
5/12.
No momento histórico em que estamos vivendo, tem-se o reconhecimento de que o
mundo contemporâneo está passando por transformações muito rápidas e profundas. Com
essas mudanças que ocorrem na estrutura do capitalismo mundial, recai o temor de uma
ditadura global sobre os países periféricos ameaçados pela degradação econômica e social.
Esse estágio de desenvolvimento contemporâneo do capitalismo é caracterizado por uma
propagada crise econômica mundial dos últimos anos. Trata-se de uma crise gestada pelas
contradições do capitalismo financeiro dominante, cujos efeitos atingem também os países
capitalistas mais avançados, onde não se vislumbra uma saída para essa crise, pois, como
afirma Wood (2003, p. 250):

Até agora as principais soluções oferecidas foram, de várias formas, contraditórias e
devem gerar o próprio fracasso. O mercado ‘flexível’ acentua a flexibilidade e a
competitividade solapando as suas próprias fundações enquanto retira consumidores
do mercado, enquanto o mercado ‘social’, submetendo-se aos imperativos
capitalistas, estabelecendo limites estreitos para a sua própria capacidade de
humanizar o capitalismo. A lição que talvez sejamos forçados a aprender de nossas
atuais condições econômicas e políticas é que um capitalismo humano e ‘social’ e
verdadeiramente democrático e igualitário é mais irreal e utópico que o socialismo.

Para se pensar em uma educação comprometida com as reais necessidades deste
mundo contemporâneo, a abordagem interdisciplinar na construção do conhecimento torna-se
necessária, pois, “[...] o avanço do conhecimento científico e dos saberes em geral permite
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novas combinações, cruzamentos, confluências em relação à constituição das disciplinas
tradicionais” (PAVIANI, 2014, p. 140).

4.2 A tendência humanista, social-crítica e da complexidade da interdisciplinaridade

Atualmente, a interdisciplinaridade tem-se constituído como termo polissêmico de
estudo. Como forma de delinear um pouco dessa polissemia, discutiremos o pensamento de
alguns autores que fundamentam a interdisciplinaridade. Assim, esta abordagem poderá
contribuir para a fundamentação de um enfoque teórico para o desenvolvimento desta
pesquisa numa perspectiva crítica, coerente com as concepções de EPTIEM. A partir de
então, buscaremos construir a categoria de interdisciplinaridade, apoiando-nos nos estudos de
Mangini (2010), que torna essa categoria mais compreensível, fundamentando a sua análise
em três tendências: humanista, social-crítica e da complexidade.
A Tendência Humanista é considerada como pioneira. Segundo Porto e Almeida
(2002) citados por Mangini (2010, p.77), trata-se de
Uma perspectiva humanista e pedagógica, para propor a busca de um diálogo
ecumênico e reflexivo entre as várias áreas do conhecimento, centrando a
transformação numa mudança de espírito dos próprios pesquisadores e do sistema de
ensino.

Um dos pensadores que contribuiu para fundamentar o estudo da interdisciplinaridade
pela perspectiva humanística foi o filósofo humanista Georges Gusdorf (1976, 1984, 1995).
Ao prefaciar o livro “Interdisciplinaridade e patologia do saber”, de Hilton Japiassu, ele
ressalta:

A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua própria
especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para acolher as
contribuições das outras disciplinas. Uma epistemologia da complementariedade, ou
melhor, da convergência, deve, pois, substituir a da dissociação. A totalização
incoerente de palavras não compatíveis entre si, deve suceder a busca de uma
palavra de unidade, expressão da reconciliação do ser humano consigo mesmo e
com o mundo. Bem atendido, essa unidade não é atualmente dada; não existe ainda
senão na esperança, na perspectiva de um olhar escatológico, fixo sobre esse ponto
do horizonte em que as paralelas se encontram (GUSDORF, 1976, p. 26).
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Na busca dessa unidade, Georges Gusdorf apresentou, em 1961, à Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) o “Projeto de Pesquisa para
as Ciências Humanas”30. Propõe que, à luz da categoria da totalidade, a pesquisa teórica
tivesse por base epistemológica a unidade nas ciências humanas. Assim, defendia o
entrelaçamento teórico e metodológico para as disciplinas integrantes das ciências humanas.
Para Gusdorf (1984, p. 31), a escolha de um diálogo entre as disciplinas amplia o seu campo
de compreensão, pois “[...] os problemas humanos são abordados, geralmente, sob o prisma
da especificidade. A pesquisa fundamental se encarregaria de abordá-los na perspectiva da
totalidade”. Ainda sobre esse projeto de pesquisa, o autor ressalta:

Estudos interdisciplinares autênticos supõem uma pesquisa comum e a vontade, em
cada participante, de escapar ao regime de confinamento que lhe é imposto pela
divisão do trabalho intelectual. Cada especialista não procuraria somente instruir os
outros, mas também receber instrução. Em vez de uma série de monólogos
justapostos, como acontece geralmente, ter-se-ia um verdadeiro diálogo, um debate
por meio do qual, assim se espera, se consolidaria o sentido da unidade humana. A
determinação de uma língua comum é a condição do surgimento de um saber novo
(GUSDORF,1984, p. 35).

Esse novo saber descrito por Gusdorf (1984) traz à tona uma questão fundamental na
escolha ou composição de um objeto comum, a comunicação. No processo de diálogo entre as
disciplinas, esse conhecimento interdisciplinar “[...] deve ser uma lógica de descoberta, uma
abertura recíproca, uma comunicação entre os domínios do saber, uma fecundação mútua”
(GUSDORF, 1995, p.22). Nesse sentido, a comunicação torna-se um elemento fundamental,
pois:
O tema interdisciplinaridade evoca uma figura espacial diferente. Não se trata
somente da justaposição, mas de comunicação. O interesse se dirige mais para os
confins e as confrontações mútuas entre as disciplinas; trata-se de um conhecimento
dos limites ou de um conhecimento nos limites, instituindo entre os diversos
ocupantes do espaço mental um regime de co-propriedade, que fundamenta a
possibilidade de um diálogo entre os interessados (GUSDORF, 1995, p.15. Grifo
nosso).

No Brasil, Fazenda (1979, 1994, 2008) e Japiassu (1976) têm-se dedicado ao estudo da
interdisciplinaridade como seguidores de Georges Gusdorf. Esses autores inserem a
interdisciplinaridade como um movimento contemporâneo nas dimensões da epistemologia e
da pedagogia, como uma crítica à visão cartesiana na educação. Assim, a interdisciplinaridade
é concebida como uma solução para o esfacelamento do saber instaurado pelo positivismo.

30 Desse projeto de pesquisa fizeram parte estudiosos das principais universidades europeias e americanas de
diferentes áreas do conhecimento.
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Para Japiassu (1976, p.74), “[...] a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade
das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de
um projeto de pesquisa específico”. O fenômeno interdisciplinar surge para superar a
fragmentação entre os conteúdos num sentido epistemológico em que a interdisciplinaridade

[...] se afirma como uma reflexão epistemológica sobre a divisão do saber em
disciplinas para extrair suas relações de interdependências e conexões recíprocas.
Portanto, numa primeira aproximação, a interdisciplinaridade se define e se elabora
por uma crítica das fronteiras das disciplinas, de sua compartimentação,
proporcionando uma grande esperança de renovação e mudança no domínio da
metodologia das ciências humanas (JAPIASSU,1976, p. 54).

Neste exercício teórico e metodológico de situar a interdisciplinaridade no campo da
epistemologia, visando à recuperação da unidade do saber, Japiassu (1976, p. 213-214)
ressalta que:

Tanto do ponto de vista epistemológico quanto do pedagógico, os empreendimentos
interdisciplinares já nos revelam a necessidade de rever e reformular as relações
entre as chamadas ciências humanas e naturais. Por conseguinte, exigem que
procuremos um remédio para as consequências catastróficas decorrentes da
repartição do ensino universitário em ‘Faculdades’ ou ‘Departamentos’ isolados,
separados por compartimentos estanques onde imperam as ignorâncias
recíprocas[....].

Na mesma tendência teórica de Japiassu (1976), Ivani Fazenda (1979, 1994, 2008) é
uma das pesquisadoras que pontua os estudos acerca da interdisciplinaridade num enfoque de
natureza pedagógica. Para a autora: “[...] falar de interdisciplinaridade escolar, curricular,
pedagógica ou didática, requer uma profunda imersão nos conceitos de escola, currículo ou
didática” (FAZENDA, 2008, p. 21). Nessa perspectiva, implica simultaneamente uma
transformação profunda na pedagogia, com um novo jeito de ensinar, pois:

A formação na educação pela e para a interdisciplinaridade se impõe e precisa ser
concebida sob bases específicas, apoiadas por trabalhos desenvolvidos na área,
referendados em diferentes ciências que pretendem contribuir desde as finalidades
particulares da formação profissional até a atuação do professor (FAZENDA, 1979,
p. 23).

Outra questão importante que remete aos estudos de Fazenda (1979) numa abordagem
humanista trata-se do enfoque interdisciplinar como atitude. Com essa atitude interdisciplinar,
busca-se a superação dos limites rígidos impostos pela disciplinarização. Assim, a
interdisciplinaridade, para Fazenda (1979, p. 59), “[...] é antes uma questão de atitude; supõe
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uma postura única diante dos fatos a serem analisados, mas não significa que pretenda imporse, desprezando suas particularidades”.
Outro autor que tem se dedicado ao estudo da interdisciplinaridade e se destaca na
tendência humanista é Jayme Paviani. Em seu livro, “Interdisciplinaridade: conceitos e
distinções”, no capítulo 6º, intitulado “O humano como motivo interdisciplinar”, ele ressalta:

O humanismo no seu sentido estrito, não pode ser considerado uma filosofia nem
uma teoria científica. Só indiretamente o humanismo implica um conteúdo filosófico
e, em determinadas circunstâncias, impregna com suas ideias uma teoria. O
humanismo, no sentido pleno, é uma doutrina, isto é, um conjunto de ideias e de
ideais que servem para nortear a ação. Dito isso, podemos indagar como o
humanismo pode ser um elo interdisciplinar, como pode interferir na lógica do
conhecimento científico? A resposta, nada simples, remete para a constituição dos
conceitos fundamentais e das teorias e dos métodos, os quais não se reduzem a
elementos exclusivamente lógicos, e para os aspectos éticos e ideológicos de toda a
produção e aplicação de conhecimentos (PAVIANI, 2014, p.125).

E ainda acrescenta o autor:

O humanismo pode igualmente estabelecer o diálogo entre a ciência e a cultura, essa
enfraquecida, cada dia mais, pelo processo de globalização. Não podemos nos
esquecer que o humanismo está próximo daquilo que se convencionou chamar de
cultura geral ou de humanidades. No entanto, o que deve ser evitado, com lucidez e
urgência, é o falso conflito entre visão humanista e visão tecnológica, pois antes de
se constituírem dois polos em conflito, são uma única realidade. A tecnologia,
quando considerada na plenitude do conceito, é uma forma de humanismo ou antihumanista, como acontece com a ciência e a arte (PAVIANI, 2014, p.125/126).

A interdisciplinaridade, na visão humanista, tendo Georges Gusdorf como um dos
principais interlocutores, faz uma crítica ao esfacelamento do saber, buscando a raiz de um
conhecimento integrado na Grécia Antiga. Entretanto, essa abordagem é criticada pela
retórica idealista e pela posição a-histórica, vinculada à filosofia do sujeito, que evidencia a
autonomia das ideias ou do sujeito sobre o objeto. Contrapondo essa perspectiva teórica, na
tendência social-crítica, a interdisciplinaridade é abordada numa visão metodológica
fundamentada no materialismo histórico e dialético.
Mangini (2010) inicia no seu texto a abordagem da Tendência Social-Crítica, da
interdisciplinaridade, trazendo ao diálogo Porto e Almeida quando afirmam que:

[...] uma vertente realiza a crítica da primeira por seu caráter feitichista, de uma paninterdisciplinaridade, sem a realização da necessária reconstrução histórica, o que
poderia fazer de algumas propostas de interdisciplinaridade uma ‘panacéia’ para o
combate de todos os males do campo científico. Os autores desta vertente
centralizam a sua análise na dimensão histórica e social da produção do
conhecimento, ancorados na crítica marxista que vê a ciência moderna subordinada
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à lógica da divisão social e tecno-científica do trabalho. No modo de produção de
capitalista (PORTO; ALMEIDA, apud MANGINI, 2010 p. 79-80).

O marco teórico dessa tendência ocorreu em 1995 com a publicação da obra
“Interdisciplinaridade para além da filosofia do sujeito”, organizada por Ari Paulo Jantsch e
Lucidio Bianchetti. Nesse livro, os autores tiveram a preocupação de inserir a
interdisciplinaridade como um desafio a ser enfrentado numa outra perspectiva teóricometodológica, trazendo “[...] uma ampla diversidade de contribuições para uma
teoria/teorização do conceito de interdisciplinaridade, onde a categoria da totalidade recupere
toda a sua força e dimensão analítica” (JANTISCH; BIANCHETTI, 1995, p.18). Dessa
forma, a partir dessa publicação, com a participação de outros autores e pesquisadores da
educação e/ou filosofia, configura-se a vertente crítico-social da interdisciplinaridade.
A argumentação que fundamenta o debate acerca da tendência social-crítica da
interdisciplinaridade é originária do pensamento marxista dialético, como crítica ao
movimento existente desde a década de 70, pautado na vertente humanista e a-histórica. Nesse
sentido, os autores Jantisch e Bianchetti perceberam a necessidade da abordagem
epistemológica da interdisciplinaridade, numa compreensão material e histórica e que
reconhece a necessidade de avançar na produção do conhecimento como uma totalidade
concreta. Com essa abordagem, é possível perceber que “[...] a interdisciplinaridade na
produção do conhecimento é imperativa, mas é também uma questão que está lotada na
materialidade das relações capitalistas da produção da existência” (COSTA, 2012, p.25).
Nessa

concepção,

Frigotto

(2008)

demarca

alguns

aspectos

acerca

da

interdisciplinaridade, destacando que no campo educacional, ela não é questão de método de
investigação e nem de técnica didática, mas, afirma que a interdisciplinaridade se impõe como
necessidade e como problema fundamental no plano material histórico-cultural e no plano
epistemológico.
A abordagem sobre interdisciplinaridade proposta por Ciavatta (2015, p. 58), converge
com a tendência social-crítica. Nessa ótica, traz a seguinte questão:

Se a interdisciplinaridade é um problema, algo a ser decifrado, é, também, uma
necessidade inerente aos fenômenos sociais, à sua compreensão em profundidade
para a produção do conhecimento. Metodologicamente, não se trata apenas de uma
justaposição disciplinar, de um somatório de aspectos, mas da compreensão dos
diferentes aspectos articulados com a produção social em um tempo e um espaço
determinados. Significa ter uma visão historicizada do real, saturar as categorias
abstratas e as classificações (população, classe, saúde e doença, educação, escola
etc.) de conteúdos empíricos trazidos pela especificidade de um determinado tempo
e lugar, produzida sob a ação do ser humano sobre a natureza e sobre a própria vida
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social, que é o plano da produção dos meios de vida em seus aspectos materiais e
simbólicos.

Com a crítica à concepção idealista e a-histórica de interdisciplinaridade, Jantisch e
Bianchetti (1995) procuram superar o caráter a-histórico da filosofia do sujeito e também
propõem a desconstrução da relação homogeneizante e reducionista entre a fragmentação do
conhecimento e a fragmentação do sujeito. Para esses autores, é um equívoco a ideia de que
um “projeto em parceria” superará a fragmentação disciplinar. Dessa forma, a
interdisciplinaridade dos projetos em parceria que se orientam pela filosofia do sujeito se
distancia da concepção dialética com ênfase no papel do sujeito histórico-crítico.
Assim, a ideia central da tendência social-crítica, calcada na materialidade histórica,
surge como proposta crítica ao movimento existente. Esses autores (Jantsch e Bianchetti)
propõem um equilíbrio entre a abordagem humanista e a abordagem social-crítica, ao afirmar
que:
Não se trata de destruir a interdisciplinaridade – historicamente construída e
necessária – mas de lhe emprestar uma configuração efetivamente científica, que, a
nosso ver, seria possível por uma adequada utilização da concepção histórica da
realidade [...] a questão a ser hoje levantada não é parceria sim ou não, mas, quando
e em que condições, uma vez que a fórmula (da filosofia do sujeito) parceria =
interdisciplinaridade= redenção do pensamento do pensamento e conhecimento não
se sustenta (JANTSCH; BIANCHETTI 1995, p.18).

A terceira tendência presente no trabalho de Mangini (2010) refere-se à Tendência da
Complexidade que, em sua essência,

[...] possui como característica central uma crítica epistemológica à ciência
contemporânea [moderna], a partir da incorporação da temática da complexidade e
da perspectiva sistêmica, contribuindo para o aprofundamento teórico-metodológico
em torno das diferentes estratégias da integração interdisciplinar (PORTO;
ALMEIDA, 2002 apud MANGINI, 2010, p. 83).

A vertente da complexidade, no âmbito da interdisciplinaridade, postula que os
cientistas não podem mais se deter ou serem detidos por questões específicas localizadas,
tornando-se especialistas. Nessa perspectiva de pesquisa, a ciência precisa estar aberta a um
nível mais global e fundamental, de modo a fazer frente a problemas como o meio ambiente
(MANGINI, 2010).
Para Morin (1996), o avanço das novas ciências é resultado do agrupamento de
elementos de diversas disciplinas clássicas. Essa constatação pode subsidiar a compreensão da
interdisciplinaridade pela tendência da complexidade. Um dos exemplos típicos, apresentados
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por Morin (1996), trata-se da ecologia, da cosmologia ou das ciências da terra. No caso
específico da ecologia, o autor traz a seguinte consideração:

O problema da ecologia, que parecia uma questão totalmente exterior, converte-se
num problema político desde que compreendemos que a degradação que
ocasionamos na biosfera apresenta consequências sociais e políticas, em se tratando
da contaminação local de um riacho ou de um lago, que apresenta um problema
concreto para uma cidade ou uma região, ou dos problemas globais da biosfera
(MORIN, 1996, p. 282).

Esse exemplo específico da ecologia contribui para a inserção da categoria
complexidade nos estudos acerca da interdisciplinaridade. Assim, Morin (2005) parte da
premissa de que o pensamento complexo contribui par avançar na contextualização da
articulação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Para o autor:

[...] a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um pensamento do
contexto e do complexo. O pensamento contextual busca sempre a relação de
inseparabilidade e as interretroações entre qualquer fenômeno e seu contexto, e deste
com o contexto planetário. O complexo requer um pensamento que capte relações e
interrelações, implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são
simultaneamente, solidárias e conflitivas (como a própria democracia, que o sistema
que se nutre de antagonismos e que, simultaneamente, os regula), que respeite a
diversidade, ao mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador que
conceba a relação recíproca entre todas as partes (MORIN, 2005, p.23).

Em outra abordagem teórica, talvez mais sintonizada coma perspectiva do
materialismo histórico, o sociólogo mexicano Pablo Gonzalez Casanova estuda a temática da
complexidade e suas múltiplas implicações políticas, sociais, econômicas, ideológicas e
científicas. Em sua obra intitulada “As novas ciências e as humanidades; da academia à
política”, aborda a complexidade dos problemas contemporâneos numa análise crítica do
capitalismo contemporâneo, buscando, nas novas ciências, o entendimento para compreender
as implicações que comprometem o desenvolvimento da humanidade e do próprio planeta.
Analisa também “[...] as mudanças da dialética que provém das tecnociências e a forma como
a dialética opera num capitalismo complexo” (CASANOVA, 2006, p. 9).
Casanova (2006) aborda a interdisciplinaridade a partir das mudanças ocorridas em
meados do século XX, concebendo-a na perspectiva da complexidade. Dessa forma, a
interdisciplinaridade está atrelada às tecnociências,31 e é compreendida a partir da
31 Quanto ao termo “tecnociência”, Casanova (2006, p. 22) “[...] aponta para uma vinculação das técnicas e das
ciências que vai além dos vínculos das técnicas e do logos, ou que dá precisão a este como razão instrumental.
Tecnociência é um termo que denota a ciência que se faz com a ciência por pesquisadores que são ao mesmo
tempo técnicos e cientistas ou cientistas e técnicos, e que trabalham nos mais distintos níveis de abstração e
concreção”
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complexidade e de suas múltiplas implicações políticas, econômicas, ideológicas e científicas,
interagindo com as novas ciências e com o envolvimento com o sistema de poder. Na
perspectiva de Casanova (2006), o surgimento das novas ciências poderá contribuir para a
construção de novas organizações coletivas, como práticas antissistêmicas, superando o
isolamento que ocorreu entre as disciplinas. Para o autor, a separação disciplinar teve seus
aspectos positivos, mas, por outro lado, contribuiu para “[...] provocar problemas de
incomunicação, chegou a afetar o conhecimento profundo da própria realidade que pretendia
compreender e mudar. Escondeu ‘causas’, calou ‘efeitos’, suplantou ‘fins’ (CASANOVA,
2006, p.16). Um exemplo ilustrativo foi o que ocorreu com a ciência econômica.
Para o isolamento da ‘ciência econômica’ das ciências sociais contribuíram
elementos ideológicos vinculados à luta pelo poder e os interesses dominantes. O
isolamento não só obedeceu ao legítimo desejo de se conhecer com maior rigor e
exatidão um problema. Foi produto de uma ‘douta ignorância’ de um ‘sábio pecado’
que, com a matemática como a retórica, impediu que se compreendesse fenômenos
que o pensamento ‘clássico’, sim compreendia, e as forças dominantes não queriam
que se compreendessem mais (CASANOVA, 2006, p.17).

Falando especificamente da interdisciplinaridade vinculada às novas ciências da
complexidade como novas possibilidades de estudo dos sistemas complexos, Casanova (2006,
p.49) afirma:

A categoria dos sistemas complexos suscitou, num nível teórico mais geral e
abstrato, o estudo da interdisciplinaridade como complexidade, e o de novos
sistemas auto-regulados e abertos como sistemas nos quais a descrição, explicação e
construção não se definem nas formas deterministas ou probabilísticas do passado, e
sim por interação dos componentes. Nos próprios clássicos do novo pensamento
tecnocientífico sobre sistemas abertos a auto-regulados apareceu o pressuposto
original. Mais tarde este se desenvolveria também no estudo dos sistemas dinâmicos
naturais – cosmológicos, geológicos, biológicos – que, com sistemas não autoregulados, passam da desordem para a ordem, ou vice-versa.

Nesse contexto, é profícuo o conceito de interdisciplinaridade ancorado na categoria
dos sistemas complexos para a compreensão do papel de novas ciências do século XXI.
Diante das ameaças do projeto neoliberal, é possível apropriar-se da complexidade numa
abordagem teórica e metodológica materialista e dialética, como nos adverte Casanova (2006,
p. 56):

A reformulação do conceito de complexidade permite compreender as redefinições
da relação social de exploração e de outras relações essenciais no pensamento
crítico, marxista, desde que se aceite ampliar o ‘quadro epistêmico’ a esse tipo de
relações geralmente menosprezadas nas ciências dominantes. Mas no caso de
tomarmos a decisão cognitiva, a partir do próprio desenvolvimento das
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tecnociências e das novas ciências e a da complexidade, teremos de incluir, além da
categoria da exploração, a da dominação e da apropriação, em que se inscrevem as
de depredação, escravização, colonização, parasitismo, exclusão, eliminação, todas
elas próprias das ciências biológicas e aplicáveis a um nível também histórico e
dialético nas ciências humanas de uma sociedade inumana, ou de uma sociedade
animal com projetos ‘humanos’. Ao incluirmos essas categorias em um sistema
complexo cujas relações opostas se redefinem, poderemos corrigir muitos erros de
um marxismo determinista e reducionista, que se expressou antes dos sistemas
complexos e das totalidades organizadas do neocapitalismo e da globalidade.
Também poderemos levar nossos propósitos interdisciplinares a um terreno muito
mais profundo, em que se vincule a construção de conceitos e de realidades.

Assim, Casanova (2006), por meio de uma dinâmica complexa, apresenta uma
situação cotidiana que revela a colaboração entre conhecimento e profissionais de diferentes
áreas do saber humano que pode ser apontada como possível solução para problemas
enfrentados na prática. O exemplo em questão trata-se do teatro de operações do Atlântico
durante a Segunda Guerra Mundial, já com a ajuda de computadores. Em suas palavras:
[...] permitiram às ‘equipes mistas’ que se haviam formado para ganhar a guerra,
realizar a pesquisa das operações e desenvolvimentos possíveis e desejáveis. Em
uma perspectiva teórica e analítica destinada a construir e aplicar as energias, as
forças e a informação para o triunfo armado no Oceano Atlântico, delinearam os
problemas da distribuição, da velocidade, da segurança, do custo em bens e vidas,
das distâncias ótimas entre umas e outras naves – longas e curtas –, da velocidade,
das velocidades – rápidas e lentas – para as naves; dos caminhos melhores – lineares
e em ziguezague-,
das organizações mais eficientes – centralizadas e
descentralizadas -, dos melhores instrumentos – físicos, químicos, psicológicos,
sociais, políticos, culturais e econômicos. A busca das combinações ótimas, entre
múltiplas variáveis que interatuam na modelação de cenários para a tomada de
decisões, conseguiu resultados bastante efetivos para a preparação e realização de
ações complexas organizadas (CASANOVA, 2006, p. 51).

A interdisciplinaridade em situações práticas do cotidiano como essa apresentada,
aponta para a potencialidade da circulação de conceitos e esquemas cognitivos e hipóteses.
Para concretizar esse ideal, requer um compromisso coletivo para que possa acontecer em
diferentes ambientes sociais. Nesse caso ilustrativo trazido por Casanova (2006) a
interdisciplinaridade foi o resultado entre o saber humano produzido por diversas disciplinas e
pela ação humana, trazendo novos sentidos ao trabalho coletivo.
Ao discorrer sobre as tendências humanista, social-crítica e da complexidade acerca da
interdisciplinaridade, reconhecemos que não há dúvidas de que são muitos os determinantes e
as utilizações possíveis em torno do conceito de interdisciplinaridade. Essas diferentes
concepções não se opõem, não levam ao impasse, mas, ao contrário, por um processo de
superação dialética — que permite realizar a crítica, incorporar o que é pertinente e elaborar
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uma nova síntese — elas contribuem para o avanço na compreensão das relações entre o
conhecimento com o mundo do trabalho e o auxílio da interdisciplinaridade.
Portanto, é de fundamental importância a necessidade de se resgatar a materialidade
histórica para se contrapor a uma cultura decorrente do positivismo, subordinada à lógica da
divisão social do trabalho no modo de produção capitalista. Para tanto, pretendemos, a seguir,
apresentar a interdisciplinaridade como categoria de conteúdo no presente trabalho, ancorada
na proposta pedagógica dos CEIERs, potencializando o tema gerador e as UDEPs, como
mediação na interdisciplinaridade praticada nessas instituições de ensino.

4.3 As Unidades de Demonstração, Experimentação e Produção (UDEPS) e o Tema
Gerador como mediação na interdisciplinaridade dos CEIERS.

O CEIER hoje desenvolve atividades que resultam em benefícios para a melhoria da
condição de vida e de trabalho dos agricultores familiares. Tanto no Plano de Curso dos
Cursos Técnicos como no PPP está explicitado que as atividades desenvolvidas nos CEIERs
vão desde o desenvolvimento de uma agricultura agroecológica, que utiliza os recursos
disponíveis na propriedade respeitando a natureza, até uma programação de curso e palestras
destinados às comunidades e grupos organizados. Os CEIERs, além de receber visitantes,
agricultores e estagiários em suas experiências, também faz repasses de mudas, sementes e
informações. Dessa forma, os Centros valorizam as práticas de aprender fazendo, respeitando
a comunidade em busca de uma agricultura economicamente viável, socialmente justa e
ecologicamente sustentável como expressa o PPP do CEIER/VP (2014, p. 4) na sua
apresentação:

O CEIER vem desenvolvendo trabalhos com percepção ambiental, técnico-científico
e humano que buscam não apenas o entendimento do que o indivíduo percebe, mas
promove a sensibilização, bem como o desenvolvimento do sistema de percepção e
compreensão do ambiente, da cultura da ciência e da tecnologia.

Tendo decorridos 35 anos da implantação do primeiro CEIER como resultado de
conquistas da Educação do Campo, não há dúvidas de que essa instituição escolar propõe hoje
uma educação diferenciada para os filhos dos agricultores, rompendo com as desigualdades
educacionais historicamente construídas no ambiente campestre. É importante destacar que,
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no PPPs dos CEIERs, há dois elementos importantes que contribuem para a prática
interdisciplinar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio integrado, que são as
Unidades de Demonstração, Experimentação e Produção (UDEPs) e os temas geradores.
No Plano de Curso do CEIER de Águia Branca, há uma definição clara sobre as
UDEPs:
As UDEP’s são áreas onde alunos e professores se integram na busca de alternativas
viáveis à agricultura familiar, operacionalizando a interdisciplinaridade
desenvolvida através de Temas Geradores Trimestrais.
A propriedade agrícola é dividida em áreas disponibilizadas para as disciplinas da
base técnica para execução do estágio supervisionado. Estas Unidades funcionam
como laboratórios dentro da propriedade, integrando a Base Nacional Comum e
Técnica. Sendo necessário para que isso aconteça, um planejamento coletivo
semanal (CEIER/AB, Plano de Curso, 2014, p. 17).

Para Furtado (2017, p.15):

As UDEPs representam, simultaneamente, áreas de experimentação, demonstração e
de produção. Além disso, elas são também um recurso didático e um meio de
interação com os agricultores, superação da dicotomia trabalho manual e trabalho
intelectual, despertando o cuidado com o saber/fazer camponês desvalorizados
historicamente. Os esforços das UDEPs estão concentrados no âmbito das
alternativas tecnológicas agrícolas, consideradas primordiais para o
desenvolvimento da interação CEIER/Pais/Agricultores/Comunidades.

Quanto às atividades desenvolvidas nas UDEPs, o Plano de Curso do CEIER/AB
esclarece:

As atividades práticas de manutenção e de produção desenvolvidas no CEIER de
Águia Branca são realizadas nas UDEP’s (Unidades de Demonstração,
Experimentação e Produção) conforme os setores de atividades. Tendo como
abrangência as áreas de produção agropecuária, economia doméstica, jardinagem,
instalações e construções em geral. São executadas pelos estudantes, sob a
orientação e acompanhamento dos professores responsáveis.
Nas UDEP’s buscam-se desenvolver técnicas e pesquisas que possam ajudar o
agricultor familiar a melhorar sua produtividade, desenvolvendo a agroecologia,
pois respeita o ambiente, é eficiente na conservação e utilização dos recursos
naturais, é produtiva, viável e justa (CEIER/AB, Plano de Curso,2014, P. 17).

A figura a seguir ilustra as diversas atividades que são desenvolvidas nas UDEPs:
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Imagem 2 - Organograma das UDEPs

Fonte: PPP do CEIER/AB.

O PPP dos três centros destacam a importância das UDEPs na prática pedagógica,
operando a interdisciplinaridade desenvolvida por meio de temas geradores trimestrais. A
propriedade agrícola é dividida em áreas disponibilizadas, que são os laboratórios para as
disciplinas do currículo escolar, tanto as da Base Nacional Comum quanto as Técnicas, como
afirma um professor:

As atividades interdisciplinares muitas vezes começam no planejamento coletivo das
quartas-feiras, depois vamos para as nossas aulas e muitas vezes elas são de fato
executadas nas UDEPs, como medidas e cálculos para espaçamentos de uma
determinada cultura, cálculos nos projetos de irrigação e muitas outras atividades.

Ainda em relação às UDEPs, é ressaltado no PPP do CEIER/VP( 2014, p.27) que:

A efetivação, a comparação e a observação de diversos dados e situações ali
implementadas, preocupam-se com a identificação e interação entre os organismos
vivos (controle biológico); as características físicas, químicas e biológicas do solo;
conhecimento, relação e utilização dos insumos naturais; uso eficiente da água na
irrigação; aprimoramento nos procedimentos básicos de cultivo; utilização e/ou
benefício de diversas ervas medicinais; poder alelopático e repelente de algumas
plantas; valor nutricional e a forma de comercialização dos produtos agroecológicos,
entre outros. Os processos de beneficiamento de produtos de origem animal e
vegetal, bem como as atividades artesanais são realizados nos setores da Economia
Doméstica. Ressaltando que o saber dos ‘estudantes agricultores’ neste processo é
valorizado durante os trabalhos práticos realizados nas UDEPs.
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A metodologia de trabalho nas UDEPs acontece por meio da divisão das turmas.
Numa mesma aula, cada turma tem dois professores responsáveis. Com uma turma menor, o
monitoramento e as atividades teóricas e práticas podem ser acompanhados individualmente.
No projeto Político Pedagógico do CEIER/BE, é apresentada uma relação de
atividades que são desenvolvidas pelos alunos e professores das disciplinas técnicas nas
UDEPs como:

Planejamento e organização das aulas práticas e oficinas;
Elaboração de cronograma de atividades e projetos;
Distribuição de atividades de apoio nas áreas do campo;
Condução do cultivo (preparo de mudas, irrigação e plantio, tratos culturais
diversos, colheita e beneficiamento e acompanhamento) e manejo dos animais;
Inventário das ferramentas e materiais de manutenção;
Supervisão e manutenção da rede elétrica e implementos agrícolas;
Confecção de preparos agroecológicos (caldas, biofertilizantes e compostos);
Encaminhamento do produto da propriedade para o refeitório como complementação
da alimentação escolar, bem como a comercialização dos excedentes (verduras,
cereais, frutas, carnes, mel e mudas em geral;
Condução de experimentos;
Recebimento e orientação de estagiários, visitantes, pais e escolas na área da
propriedade agrícola (CEIER/BE, PPP, 2014, p. 29).

A inserção dos temas geradores no PPP do CEIER trata-se de uma proposta
fundamentada na teoria dialética do conhecimento, descrita por Freire (1987). Segundo o
autor, os temas geradores, independentemente de sua natureza, contêm em si a possibilidade
de desdobramento em outros temas, proporcionado a aquisição de novos conhecimentos,
como um desafio tanto no nível intelectual quanto no da ação, ou seja: “[...] práxis que sendo
reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade é fonte de conhecimento
reflexivo e criação” (FREIRE, 1987 p. 92).
Quanto aos temas geradores propostos no PPP dos CEIERs, eles são organizados
trimestralmente, tendo como pressuposto a proposta agroecológica de preservação,
sustentabilidade, recuperação da natureza, trabalhando a Educação Ambiental de forma
interdisciplinar.
Nos CEIERs de Vila Pavão e Águia Branca, onde é ofertado como ensino médio
integrado o Curso Técnico de Agropecuária, os temas geradores são: Solo e questões agrárias;
Água e Agrofloresta. Já no CEIER/BE, no ensino médio integrado, tem-se o Curso Técnico
em Meio Ambiente, e os temas geradores são: Ambiente, Saúde e Segurança.
De acordo com o PPPdo CEIER/VP:

203

Cada estudante possui um caderno para registros de atividades dos temas geradores.
Ao final de cada trimestre, há um grupo de professores responsáveis pela
organização de todas as atividades desenvolvidas, que são socializadas, registradas
em relatórios escrito, fotográfico e vídeo-gráfico e impressos no final do ano. Todos
os momentos são direcionados para serem processos de construção de
conhecimento, onde o professor é o mediador (PPP, CEIER/VP 2014, p. 24).

No início de cada trimestre, todos os professores apresentam o tema gerador do
trimestre indicando como ocorrerá o desdobramento dessa atividade. Surgem aí os subtemas
propostos pelos alunos. Segue abaixo um trecho do relatório do subtema “Consumo
consciente da água na agricultura”, que teve como uma das atividades apresentadas para o seu
desenvolvimento uma palestra proferida por um técnico do Instituto Capixaba de Pesquisa
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para os alunos do Curso Técnico em Meio
Ambiente do CEIER/BE:

Desta forma os presentes na palestra puderam compreender que, para trabalhar de
forma adequada o solo e a água, é preciso entender o funcionamento dos ambientes
agrícolas. Isso significa: definir quais são as melhores recomendações e
procedimentos para os grandes, médios e pequenos produtores; oferecer ao setor
produtivo possibilidades para usar as diferentes classes de solo, bem como as formas
mais eficientes de irrigação; além de fornecer alternativas para reaproveitar resíduos
como fertilizantes e, até mesmo, identificar quais são os sistemas agrícolas mais
adequados a uma determinada região. O objetivo é aumentar os impactos ambientais
positivos na relação homem-natureza por meio de manejo sustentável de solo, água
e biodiversidade (CEIER/BE, Relatório dos Temas Geradores, 2014, p. 3).

Os temas geradores e as UDEPs presentes no cotidiano dos CEIERs configuram
situações concretas de interdisciplinaridade variando de acordo com a singularidade de cada
centro, pois a “[...] interdisciplinaridade não é um fenômeno homogêneo, linear e uniforme”
(PAVIANI, 2014, p. 49). Ainda segundo o autor:

A interdisciplinaridade é condição básica para uma formação profissional flexível e
adequada para o exercício de novas profissões, especialmente nos dias de hoje. Uma
área tende a se constituir a partir de certa autonomia teórica. A atuação profissional,
dentro de padrões elevados de formação científica, depende da elaboração de
métodos adequados de intervenção e da busca e articulação de conhecimentos em
mais de uma área teórica [...] Por isso a formação profissional pressupõe ação
interdisciplinar, primeiro, na aquisição de conhecimentos, isto é, na sua formação
científica e intelectual e, depois, na aplicação de conhecimentos na solução de
problemas ligados à profissão (PAVIANI, 2014, p. 59).

A questão da interdisciplinaridade como condição básica para a formação profissional,
trazida por Paviani (2014), ganha importância na consolidação de um PPP que potencializa a
EPTIEM nos CEIERs como ação emancipatória e como possibilidade de reinventar o ensino
médio das nossas escolas. Além disso, traz para o interior da instituição a possibilidade de
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diálogo entre o ensino propedêutico e o ensino técnico, que historicamente tem se constituído
numa dualidade estrutural.

4.4 Do Tema Gerador à Interdisciplinaridade: uma relação profícua para Fundamentar
uma proposta epistemológica coerente com os princípios da educação Profissional
Técnica Integrada ao Ensino Médio

A inserção deste subcapítulo na pesquisa deve-se, mais uma vez, à tentativa de
construir a categoria interdisciplinaridade convergente com a concepção de EPTIEM. Dessa
forma, ao abordar o nexo entre tema gerador e interdisciplinaridade, buscamos, também,
ressignificar o currículo integrado, que se revela e se materializa nos CEIERs.
Fundamentado na teoria dialética do conhecimento, o tema gerador é uma ideia
originária descrita por Freire (1987) que:

[...] pressupõe um estudo da realidade da qual emergirá uma rede de relações entre
situações significativas – significativas numa dimensão individual, social e históricae uma rede de relações que orientarão a discussão da interpretação e representação
dessa realidade (FREIRE, apud ANTUNES, 2005, p. 8).

Na apresentação do livro “Fundamentos da escola do trabalho”, de Pistrak, Roseli
Caldart (2000) ressalta a relação entre os temas geradores da obra de Paulo Freire com os
sistemas de complexos temáticos propostos por Pistrak. Essa relação está muito presente no
papel do aluno na proposição de temas:

Cada complexo proposto aos alunos não deve ser algo de fortuito, nem um
fenômeno ou um objeto insignificante (seja qual for, num dado momento, a
importância propriamente escolar deste objeto), mas, ao contrário, um fenômeno de
grande importância e de alto valor, enquanto meio de desenvolvimento da
compreensão das crianças sobre realidade atual (PISTRAK, 2000, p.135).

Essa vinculação do tema com a realidade do aluno proposta por Pistrak coaduna com a
metodologia do CEIER que explicita que, a partir dos temas geradores definidos no PPP, os
subtemas surgem com a contribuição dos alunos, conforme Clarice, aluna do CEIER/AB
esclarece : “ O tema gerador que acontece a cada trimestre tem o objetivo de pôr em prática a
elaboração de temas atuais e fundamentais, que se torna uma junção de assuntos de todas as
matérias, que cada professor trabalha no subtema que os alunos escolhem”.
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O tema gerador surge como uma investigação temática e tem se materializado, na
proposta pedagógica dos CEIERs, como uma alternativa metodológica que possibilita
estruturar e desenvolver o processo de conhecimento voltado para as questões agroecológicas
num ato educativo que aproxima a escola da comunidade. Partindo desse pressuposto, os
temas geradores definidos pelo PPP dos CEIERs têm possibilitado um diálogo entre o
conhecimento científico e as questões atuais, como expressa Wendryo, egresso do CEIER/VP:

A cada bimestre ou trimestre, a instituição de ensino CEIER trabalhava com o que
era denominado ´tema gerador´, ou seja, temas bem específicos e atuais eram
propostos a serem trabalhados dentre aquele período de tempo. Além de água, solo e
questões ambientais, as realidades sociais e socioeconômicas sempre tiverem sua
devida relevância na amplitude de conhecimentos que nos eram dados.
Exemplificando de uma forma mais clara, sempre houve uma discussão eminente
em relação à preservação e cuidados relacionados com a água. Interessante que há
cinco ou oito anos atrás não tínhamos a dimensão de que a falta d´água estaria tão
próxima e causaria tantos prejuízos e transtornos, como tem causado em nossa
região e município. Hoje me recordo de toda a base de conhecimentos e
conscientização que obtive e sinto-me às vezes impotente levando em consideração
não ter dado tanta prioridade como por obrigatoriedade devia ter dado. Isso nos traz
a memória à importância real do CEIER na formação do nosso caráter enquanto
cidadãos.

A metodologia dos temas geradores na concepção de Freire (1987) é o ponto de
partida para que as diversas áreas do saber se relacionem interdisciplinarmente,
ressignificando o processo de construção do conhecimento por meio de descobertas,
constituindo, assim, tanto no nível intelectual quanto no nível de ação, um desafio à práxis.
Na concepção freiriana, para que o tema gerador venha a promover uma ação-reflexão-ação,
torna-se necessária a inserção de conteúdos sociais para possibilitar uma leitura crítica da
realidade, considerando “[...] uma visão de totalidade e abrangência dessa realidade e a
ruptura do conhecimento no nível do senso comum” (ANTUNES, 2005, p. 8-9).
Nessa perspectiva, e tomando como pressuposto a formação omnilateral na concepção
de EPTIEM, o tema gerador se configura como um elemento estrutural, organizacional e de
natureza epistemológica e ético-política. Também ao considerarmos a conexão entre ciência,
cultura e trabalho, proposta no currículo dos cursos técnicos integrados, o tema gerador tornase uma estratégia que evidencia a interdisciplinaridade, como expressaram alguns alunos
entrevistados. A aluna Samily do CEIER/ BE ressalta:

A nossa escola sempre trabalhou com os temas geradores e agora, no ensino médio,
ele envolveu o Curso Técnico de Meio Ambiente. Na prática, o tema gerador
envolve outros professores de outras disciplinas. A gente tem que fazer a
interdisciplinaridade do curso com outras disciplinas, junto com outros professores.
Eu acho que é um ponto muito importante em relação ao ensino médio e ao curso
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profissionalizante, como nas aulas de Português. A professora sempre trabalha com
temas ligados ao meio ambiente. Inglês e Espanhol também, com textos voltados
para o meio ambiente para a gente interpretar. Na aula de Física, um exemplo foi
uma aula sobre análise de solo com o professor da disciplina Solos e Física, juntos
que deu para ver os dois lados […].

Na concepção dos alunos, a interdisciplinaridade muitas vezes é vinculada ao tema
gerador, como relata uma aluna do CEIER de Águia Branca, quando o entrevistador pediu
para citar alguns momentos em que ocorreram atividades interdisciplinares que marcaram o
seu curso. A aluna Clarice, do CEIER/AB, destacou que:

Em vários momentos durante o curso, a interdisciplinaridade ocorreu, por exemplo:
quando precisava calcular a ração para os coelhos nas aulas de Produção Vegetal, o
cálculo dos espaçamentos para as plantas, o cálculo da vazão de água para a
irrigação das plantas. E também quando os professores trabalham o tema gerador
usando as aulas de Matemática ou de Português para tratar os temas (água,
agrofloresta e solos e questão agrária).

Não há dúvidas de que o tema gerador, que foi concebido na proposta pedagógica do
ensino fundamental dos CEIERs, foi se naturalizando nesses ambientes escolares, de modo
que, ao se implantar o ensino médio integrado, tem-se constituído como uma mediação
pedagógica e num dispositivo para que ocorra a interdisciplinaridade, conforme relata a aluna
Stephania entrevistada do CEIER/AB:

É difícil destacar todas as situações onde ocorreu a interdisciplinaridade, até porque
muitas atividades que são deste cunho passam muitas vezes despercebidas, mas
posso mencionar o nosso tema gerador, onde várias atividades são realizadas durante
o trimestre, com viagens de estudos, palestras e outros trabalhos. E, no encerramento
de cada trimestre com a apresentação de todos os trabalhos do tema gerador envolve
todos os professores.

Ainda demonstrando uma relação entre interdisciplinaridade e tema gerador, a aluna
Rafaela, do CEIER/BE, descreveu algumas situações do cotidiano da escola em que ocorreu
a interdisciplinaridade. Assim relata a entrevistada:

Durante os três anos de ensino médio integrado, realizamos algumas visitas técnicas
(Itaúnas, Vale, Reserva de Sooretama, feiras etc.). Em aulas de Matemática, quando
utilizamos o Laboratório de Solo par a analisar as medidas de umidade. Todo
trimestre há uma avaliação monitorada de aprendizagem conhecida como AMA, que
engloba todas as disciplinas numa única prova. O tema gerador por muitas vezes nos
levou para atividades de campo com a inclusão de escola e comunidade. Em
matérias de Português e Literatura, estudamos conteúdos de História, tendo muita
interação. Em matérias regulares, os professores utilizam assuntos que estabelecem
relação com o Curso de Meio Ambiente, falando de vários problemas ambientais
(grifo nosso).
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Como se vê, são diversas as situações apontadas pelos alunos em que eles
demonstraram a vinculação da interdisciplinaridade com o tema gerador. Nesse sentido, essa
relação também é resultado de uma conexão entre teoria e prática – algo desejável e
necessário em se tratando de Educação Profissional – pois, “[...] será a partir da situação
presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos
organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política” (FREIRE, 1987, p. 86).
As diversas manifestações dos alunos acerca da interdisciplinaridade, relacionando-a
com o tema gerador, também se coadunam com a proposta pedagógica dos CEIERs. No PPP
do CEIER de Boa Esperança (2014, p. 47), o tema gerador é pautado no planejamento
coletivo que ocorre semanalmente na escola.

O planejamento interdisciplinar no Centro Estadual Integrado de Educação Rural de
Boa Esperança acontece devido ao período destinado à integração curricular do
corpo docente e discente. Esse planejamento ocorre às quartas-feiras, no horário da
tarde, onde o grupo de professores responsáveis pelo trimestre (sorteados no início
do ano letivo) coordena as atividades a serem desenvolvidas. A interdisciplinaridade
é trabalhada a partir dos temas geradores: (ensino fundamental – solo e questão
agrária, água e agrofloresta) e (ensino médio – ambiente, saúde e segurança) e temas
transversais.

Ainda, em relação ao tema gerador, o PPP do CEIER de Boa Esperança (2014, p. 47)
destaca o significado de se trabalhar nessa perspectiva:

Trabalhar com temas geradores significa a possibilidade de articular, no trabalho
pedagógico sociocultural, o desenvolvimento e os interesses específicos que os
alunos manifestam, bem como os conhecimentos acumulados historicamente pela
humanidade e a realidade local de cada educando.

Já no CEIER de Vila Pavão, há um realce para o tema gerador no objetivo da
instituição, conforme o PPP (2014, p. 47):

O CEIER tem como objetivo específico a formação integral dos estudantes,
propiciando oportunidades para o desenvolvimento da autoconfiança, do
pensamento crítico, da iniciativa, da criatividade, da cooperação, da
responsabilidade, do respeito pela natureza e pelo semelhante, bem como
autoavaliação e autocrítica, respeitando as potencialidades individuais, efetivando
assim uma educação diferenciada que privilegie aos filhos dos agricultores
familiares, ou seja, um Centro Integrado que tenha como filosofia a ‘Agroecologia’,
com atividades que vão desde o desenvolvimento de uma agricultura alternativa que
utiliza recursos disponíveis na propriedade e que respeita a natureza, até uma
extensa programação que envolve as comunidades de seu entorno. Atividades estas
que envolvem a coordenação dos temas geradores (solo, água, agrofloresta e
questões agrárias) e temas transversais. Além disso: palestras, visitas de estudos,
viagens e visitas técnicas, encerramento de trimestre, interdisciplinaridade, registro
das atividades efetivadas, adequação e elaboração de materiais didáticos, Grêmio
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Estudantil, Estudo dirigido, Encontro dos 3CEIER’s, Dias de Estudo
Acompanhamento das atividades de estudos semanalmente, Trabalhos Manuais,
Laboratório de Informática Educativa (Projetos, cursos, Internet, atendimento a
comunidade), Horta Medicinal, UDEPs (Unidades de Demonstração, Produção e
Experimentação), jogos estudantis, etc.

Na expectativa de enfatizar temas relevantes coerentes com a concepção de uma
educação do campo pautada na agroecologia, em cada trimestre é trabalhado um tema
gerador. No primeiro trimestre, o tema é “Solo e Questões Agrárias”; no segundo, o tema
abordado é “Água”; e, no terceiro, “Agrofloresta”. Desses temas surgem os subtemas que são
trabalhados nos mais diversos componentes curriculares, conforme explicita o PPP do
CEIER/VP (2014, p. 47):

A escolha dos temas geradores segue a proposta agroecológica de preservação,
sustentabilidade, recuperação da natureza, trabalhando a educação ambiental de uma
forma interdisciplinar, aproximando a Base Nacional Comum da Parte Diversificada
e Profissionalizante […] Os Temas Geradores funcionam como norteadores das
atividades pedagógicas dos CEIER’s e cada disciplina (tanto da BNC quanto da
Parte Diversificada e Profissional) enfatizam, de acordo com seu bojo curricular, um
ou mais aspectos relativos a eles.

Fazendo parte da metodologia freiriana sobre o tema gerador, os alunos dos CEIERs,
desde o ensino fundamental, possuem o “Caderno da Realidade”32 que é a materialidade de
um trabalho interdisciplinar, que inclui pesquisa de campo, relatórios etc. A imagem a seguir
é um recorte do “Caderno de Realidade” da egressa Angélica sobre o tema gerador “Solo e
Questão Agrária” e que teve como subtema “Movimentos Sociais”.

32 O “Caderno da Realidade” é utilizado para registro pessoal das principais atividades desenvolvidas
interdisciplinarmente a partir dos temas geradores. No PPP dos CEIERs, são diversas as abordagens sobre o
“Caderno da Realidade” adotado no CEIER, como: “A avaliação periódica é feita conforme planejamento
individual e interdisciplinar. O estudante é constantemente avaliado de acordo com as atividades
desenvolvidas diariamente dentro desta proposta pedagógica: visitas de estudo, vídeos, palestras, aulas práticas
no campo, pesquisas na comunidade e biblioteca. Embasados nestas atividades, os estudantes apresentam:
relatórios, entrevistas, cartazes, músicas, teatros, maquetes, gráficos, redações, reflexões, poesias, artesanato,
desenhos, painéis, livretos, documentários, jornais escrito e falado, projetos, entre outros. Todos estes
trabalhos são organizados em pastas as quais denominamos Caderno da Realidade” (CEIER/AB, PPP, 2014. p.
28, grifo nosso).
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Imagem 3 - Recorte do Caderno da Realidade da aluna Angélica do
CEIER/AB

Fonte: Caderno da Realidade da aluna angélica do CEIER/AB.

A partir da pesquisa de campo, a imagem abaixo, mostra o relatório individual do tema
abordado:
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Imagem 4 - Recorte do “Caderno da Realidade” da aluna Angélica do CEIER/AB – Relatório
Individual

Fonte: Caderno da Realidade da aluna Angélica CEIER/AB.

Os temas geradores, como parte integrante do PPP dos CEIERs, são importantes
instrumentos que desencadeiam os trabalhos interdisciplinares nessas escolas. Rompendo com
a visão tradicional de conteúdos preestabelecidos, eles configuram “[...] uma ponte natural
entre o ensino e a pesquisa, a tradição e o futuro, o social e o histórico” (PAVIANI, 2014, p.
129).
A seguir, apresentaremos a concepção de interdisciplinaridade dos CEIERs pelos três
grupos de sujeitos que participaram da pesquisa.

4.5 A nterdisciplinaridade nos CEIERs: como ela é vista pelos professores?

Nesta análise, pretendemos trazer ao diálogo as várias manifestações dos professores
acerca da interdisciplinaridade presente na proposta pedagógica dos CEIERs. A maioria dos
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educadores que participaram da pesquisa relacionaram a interdisciplinaridade com os temas
geradores. Entretanto, essa relação não garante a homogeneidade do pensamento sobre a
interdisciplinaridade, pois reflete suas concepções pessoais e profissional.
Destacamos que, no instrumento de coleta de dados, foram levantadas as seguintes
questões: o processo de seleção de conteúdo; o trabalho coletivo na escola; as vantagens e
desvantagens do trabalho individual e em conjunto; os obstáculos para a prática da
interdisciplinaridade; as leituras sobre interdicisplinaridade e os elementos da formação,
política e pessoal que auxiliam a prática interdisciplinar. Dessa forma, foram diversas
questões apresentadas que possibilitaram aos sujeitos trazerem vários elementos sobre a
concepção de interdisciplinaridade, como questão atitudinal (FAZENDA, 1994,), questão de
método (JAPIASSU, 1976), dentre outras manifestações.
Considerando a seleção de conteúdos como um tema importante na discussão da
interdisciplinaridade, perguntamos aos professores como eram selecionados os conteúdos de
ensino para serem trabalhados durante o ano letivo. Os professores de disciplinas técnicas, em
sua maioria, foram bastante pragmáticos nas repostas remetendo essa seleção ao ementário
das disciplinas do Plano de Curso. Os professores da Base Nacional Comum destacaram a
seleção dos conteúdos por meio do Currículo Básico Comum (CBC), instituído pela
Secretaria de Educação.
Não há dúvidas de que o CBC é a referência principal, como afirma o professor
entrevistado:

Isto as vezes é muito complicado, porque temos que partir do CBC. É burocrático, é
uma exigência da Sedu, pois é do CBC que é realizada a prova do Paebes, e tem esta
questão da classificação da escola. Mas, no CEIER, trabalhamos com os temas
geradores, surgem conteúdos importantes que trabalhamos também. Não podemos
deixar de lado a preparação do Enem, porque muitos dos alunos pretendem fazer
faculdade.

Essa manifestação traz elementos importantes revelando uma contradição vivida pelos
professores. De um lado, está a imposição da Secretaria de Educação quanto aos conteúdos
prescritos no CBC, que originam as matrizes de referência do Paebes, 33 que vão culminar no
Índice de Desenvolvimento das Escolas (IDE) e no Índice de Merecimento da Unidade (IMU)
que define o Bónus Salarial recebido pelos professores anualmente. De outro lado, estão os
conteúdos que emergem dos interesses dos alunos por meio dos temas geradores. Além disso,

33 Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo.
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há também uma demanda que parte dos alunos, que é a preparação para o Enem, como
aspiração para o ingresso em um curso superior.
Outra questão importante foi levantada por um professor de disciplina técnica ao se
manifestar sobre a seleção de conteúdo. Assim falou o entrevistado:

Sei que é importante seguir o Plano de Curso. Lá tem o ementário de cada disciplina
no curso técnico, mas muitas vezes não fico preso a ele, porque surgem cosias novas
a cada dia, novas técnicas que precisamos acompanhar, e aí o meu grande aliado é a
internet.

O posicionamento desse professor, quando diz que não fica “preso” ao Plano de
Curso”, traz elementos importantes para pensar numa prática interdisciplinar que pressupõe a
busca de outras alternativas para além dos conteúdos prescritos em um Plano de Curso.
Expressa, também, em sua fala, a tecnologia como aliada para descobrir novas técnicas para
serem incorporadas no currículo escolar.
Ainda em relação ao conteúdo, perguntamos aos professores se a seleção dos
conteúdos era realizada em conjunto. O gráfico a seguir aponta que a maioria faz o
planejamento coletivo.

Gráfico 53 - Planejamento coletivo

14%
Sim
Não
86%

Fonte: Elaborado pelo autor.

É um número expressivo de professores que afirma que fazem a seleção de conteúdos
em conjunto. No questionário, eles destacaram o trabalho por área. Além do planejamento por
área, foi ressaltada a importância do trabalho coletivo que ocorre todas as quartas-feiras, como
afirma o professor.
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O planejamento por área é importante para o levantamento de conteúdos que
fazemos com a pedagoga, mas também o planejamento coletivo de toda a quartafeira com o grupão, discutimos muito sobre o que vamos trabalhar nas nossas
disciplinas nos subtemas dos temas geradores.

Ao serem questionados sobre as vantagens e desvantagens de trabalharem
individualmente ou em conjunto, foram diversos os posicionamentos, tanto de um lado como
de outro, Mas, de maneira geral, eles destacaram a importância do trabalho planejado
coletivamente, como afirma o professor:

Eu sei que s vezes somos individualistas. Em determinados momentos, queremos
que prevaleça o nosso ponto de vista. Mas, com o tempo e com a experiência, vamos
aprendendo a trabalhar coletivamente e, quando olhamos para a nossa escola hoje e
vemos o quanto ela é respeitada na comunidade, sabemos que isso não é mérito do
governo, mas do nosso trabalho em grupo.

Ainda em relação ao planejamento do professor, foi perguntado se ele trabalhava de
forma interdisciplinar. O Gráfico 51 é resultado da seguinte pergunta: Você trabalha de forma
interdisciplinar?

Gráfico 54 - Trabalha de forma interdisciplinar?

10%
Sim
Não
90%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Esse dado é bastante significativo quanto à prática da interdisciplinaridade no CEIER.
A resposta de 90% coaduna com o pensamento do professor:

As atividades interdisciplinares no CEIER de Águia Branca estão muito presentes
no cotidiano da escola. A partir dos temas geradores surgem os subtemas sugeridos
pelos alunos e que são discutidos tanto na reunião de planejamento coletivo, que
ocorre todas as quartas-feiras, quanto na reunião com a pedagoga. O resultado dessa
integração aparece muito no encerramento do tema gerador, quando reunimos toda a
escola.
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O sucesso do trabalho interdisciplinar em uma escola é o resultado de uma série de
fatores, dentre eles, o bom relacionamento do grupo, o que não quer dizer que só esse fator
contribui para prática da interdisciplinaridade. Entretanto, há obstáculos que surgem no
cotidiano da escola. Foi nesse sentido que perguntamos se havia dificuldades para a
concretização

das

atividades

interdisciplinares.

O

gráfico

abaixo

expressa

esse

posicionamento:
Gráfico 55 – Obstáculos para a concretização das atividades interdisciplinares

30%
Sim
Não
70%

Fonte: Elaborado pelo autor.
A maioria obstáculos apontados pelos entrevistados refere-se à falta de material e de
infraestrutura da escola, mas uma outra questão importante foi ressaltada por um professor
sobre a questão da rotatividade de profissionais e também sobre a carga horária reduzida de
alguns deles. Assim diz o professor: “Acho que a interdisciplinaridade do CEIER poderia
avançar mais se os professores trabalhassem exclusivamente na escola e se os alunos
estivessem mais tempo para trabalhar nos projetos”.
Outro professor corrobora esse ponto de vista:

O tempo que é disponibilizado para os professores que atuam nessas escolas. A não
dedicação exclusiva não atende à proposta pedagógica da escola, pois a escola é de
tempo integral e tem um currículo integrado para os alunos e não tem para os
professores, isso atrapalha o pleno desenvolvimento das atividades da escola.

Já outro entrevistado destaca a falta de material na escola: “Muitas vezes, temos que
nos virar para adquirir alguns materiais, mas sempre damos um jeito, unimos forças e as
famílias também ajudam muito”.
Quando perguntamos se eles já tinham lido

textos ou livros que abordam a

interdisciplinaridade, dos 21 professores que participaram da pesquisa, 7 deles responderam
não ter lido algum autor sobre o tema. Dos 14 que responderam já terem lido, o mais
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surpreendente é que o autor mais citado foi Paulo Freire, seguido de Ivani Fazenda,
Gaudêncio Frigotto e Antoni Zabala.
O fato de o autor mais lido ter sido Paulo Freire – um autor reconhecido no cenário da
educação brasileira pelo seu legado principalmente no campo da Educação de Jovens e
Adultos – é um indício da vinculação da interdisciplinaridade ao tema gerador, conforme
relata um professor:

A interdisciplinaridade, através dos temas geradores nos CEIERs, proporciona aos
estudantes uma formação cidadã ao se aproximar de sua realidade para conhecê-la
melhor. O modo dinâmico e crítico como são trabalhados os temas geradores
contribui para os alunos mudarem a sua realidade. Com este trabalho há uma maior
aproximação entre escola e comunidade. A prática interdisciplinar praticada pelos
CEIERS é o que diferencia a educação do campo da educação praticadas nas demais
escolas. Esse trabalho tem que ser valorizado, reconhecido através de um currículo
diferenciado para as escolas do campo.

Para se trabalhar de forma interdisciplinar, há que se considerar alguns elementos na
formação do educador que contribuem para esse trabalho, no campo político, técnico ou
pessoal. Nesse sentido, perguntamos aos professores que participaram da pesquisa, quais
elementos da formação profissional, política ou pessoal auxiliam a prática interdisciplinar?
Foram diversos os elementos trazidos pelos educadores, principalmente na questão pessoal,
como afirma o professor:

Acho que essa questão de trabalhar de forma interdisciplinar é uma questão mais
pessoal, da gente saber ouvir, trabalhar em grupo. Isso significa ceder em alguns
momentos, acatar a ideia do outro, isso é juntar forças. O importante é que, no final,
você percebe que o trabalho ficou mais rico, pois foi feito em conjunto, é isso que a
gente observa no final de cada trimestre com o encerramento do tema gerador.

Outro professor destaca a questão pessoal,

mas acrescenta a sua militância em

movimentos sociais, quando afirma: “A questão pessoal é muito importante, acho que tenho
este perfil de trabalhar em grupo, mas o amadurecimento para trabalhar de forma
interdisciplinar vem com militância nos movimentos sociais”.
Por fim, para apreender mais sobre a concepção de professores acerca da
interdisciplinaridade, apresentamos a eles uma sequência de condições que poderiam
dificultar ou facilitar o trabalho interdisciplinar, para que colocassem em ordem de
relevância. Ressaltamos que foram esclarecidos que colocassem em ordem crescente, ou seja,
o mais relevante com a pontuação 1 e o menos relevante com a pontuação 8 (Tabela 4).
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Tabela 4 – Condições que dificultam o trabalho interdisciplinar
Ordem de Relevância
1ª
2ª
3ª
Nº
Condições
1
A questão atitudinal (o desejo
05% 05% 14%
individual de trabalhar de forma
interdisciplinar)
2
Rotatividade de profissionais na escola 48% 24% 14%
3
Planejamento pouco coletivo
14% 14%
4
Diretrizes sistematizadas da Sedu/SRE 09% 19% 34%
por meio do CBC
5
Influência do IDE e IME com o
16% 05% 24%
ranking das escolas
6
Falta de nexo integrador entre as
12% 14% 05%
disciplinas
7
Limites da formação profissional
14% 10%

4ª
5ª
6ª
09% 09% -

7ª
58%

09% 05% 24% 19% 19% 10%
15% 09% 05% 9%
33% 05% 14% 05%
19% 24% 05% 19%
10% 23% 33% 10%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao analisarmos a tabela cima, com ordem de relevância das consdições que
dificultam a interdisciplinaridade na escola, é perceptível que a questão da rotatividade de
profissionais na escola seja fator que apresenta percentual como primeira opção, seguida da
influência do IDE e IME. É importante destacar que esses dois fatores estão ligados
diretamente ao Órgão Central e não dependem exclusivamente da escola e de seus
profissionais. A questão da rotatividade dos professores, já abordada neste trabalho, refere-se
à precarização do trabalho por meio de contratos temporários que são realizados todos os
anos, permitindo uma rotatividade de profissional a cada ano letivo. Outra questão bem
pontuada também foi a influência da Sedu por meio do IDE e IME, que faz parte da política
de meritocracia instituída na Secretaria de Educação desde 2009.
Tabela 5 – Condições que facilitam o trabalho interdisciplinar
Nº
1
2
3
4

5
6
7
8

Ordem de Relevância
Condições
A questão atitudinal (o desejo de
trabalhar de forma interdisciplinar)
Planejamento coletivo
A participação dos alunos
As dimensões do trabalho, ciência e
cultura como eixos norteadores do
EMI.
A adoção da agroecologia como tema
central no PPP do CEIER.
Os Temas Geradores
A UDEPs
O incentivo e apoio da equipe gestora
da escola

Fonte: Elaborada pelo autor.

1ª
66%

2ª
9%

3ª
05%

4ª
05%

5ª
05%

6ª
-

7ª
05%

8ª
05%

-

38%
05%
-

24%
14%
-

14%
38%
14%

14%
19%
19%

05%
19%
34%

19%

05%
05%
14%

05%

14%

19%

-

10%

14%

38%

-

19%
05%

24%
14%
14%

29%
05%
-

14%
14%
05%

09%
14%
14%

05%
19%
10%

10%
28%

24%
24%
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Quanto à ordem de relevância das consdições que facilitam a interdisciplinaridade na
escola, (Tabela 5), é perceptível que a questão atitudinal foi o fator que recebeu a maior
pontuação da primeira ordem, seguido dos temas geradores. A questão atitudinal do professor
para trabalhar de forma interdisciplinar é central na obra de Ivani Fazenda. Segundo a autora:

O projeto interdisciplinar surge, às vezes, de uma pessoa (a que já possui em si a
atitude interdisciplinar) e espraia-se para as outras e o grupo. Geralmente deparamos
com múltiplas barreiras – de ordem material, pessoal, institucional e gnosiológica –
que, entretanto, podem ser transpostas pelo desejo de criar, de inovar, de ir além
(FAZENDA, 1991, p. 18).

Outro fator que foi muito considerado pelos professores, indicando que contribui para
o trabalho interdisciplinar no CEIER, refere-se aos temas geradores. Desses temas, surgem os
subtemas como propostas dos alunos. São desenvolvidos coletivamente na escola numa ação
pedagógica envolvendo toda a comunidade escolar. Uma melhor abordagem sobre o tema
gerador no currículo do CEIER será feita no capítulo seguinte.
Além dos temas geradores, existem outras práticas de interdisciplinaridades que são
realizadas nos CEIERS, com base nos conteúdos propostos no Plano de Curso. A título de
exemplificação, acompanhamos um projeto desenvolvido a partir da disciplina Produção
Animal sobre a Cunicultura, que teve como objetivo geral:

Desenvolver a prática pedagógica interdisciplinar que se apresenta como uma
alternativa viável para interagir e integrar os conhecimentos interdisciplinares, a fim
de permitir a expansão do espaço escola e a interação entre as disciplinas e os atores
envolvidos, transformando, assim, as relações no espaço vivido (FERREIRA et al.,
2017, p. 108).

No que se refere à mobilização dos outros colegas, a professora coordenadora do
projeto destacou como foi feita essa sensibilização:

O projeto foi apresentado previamente aos professores das disciplinas selecionadas
pelos estudantes, no laboratório de informática, pela professora coordenadora da
pesquisa, ocasião em que estes aceitaram o convite para participarem do projeto. Os
professores utilizaram os aspectos relacionados à produção cunícola como objeto de
estudo em suas aulas, sendo este direcionado às diferentes disciplinas da grade
curricular. Além disso, foi proposto também que os estudos fossem fundamentados
em princípios agroecológicos, em virtude do eixo temático, Recursos Naturais do
Curso Técnico em Agropecuária do CEIER/AB-ES. Os assuntos selecionados
anteriormente pelos estudantes foram então apresentados aos professores que,
posteriormente, elaboraram um plano de aula e atividades avaliativas (FERREIRA,
et al., 2017, p. 114).

A título de conclusão a professora destacou:
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A prática pedagógica interdisciplinar permitiu a expansão do espaço escolar, uma
maior interação entre os atores envolvidos e a transformação das relações no espaço vivido.

Percebe-se que a estratégia pedagógica utilizada permitiu aos alunos entender a
complexidade do desenvolvimento de um projeto técnico cunícola, não se limitando
apenas ao domínio da cunicultura, mas de uma rede de informações que interagem e
se complementam para alcançar maior efetividade, possibilitando uma maior
extensão da importância e valorização da agricultura familiar para a comunidade
escolar. A partir daí são lapidados, os valores e compromisso do homem para com o
campo e o meio ambiente.
A interação entre os conhecimentos das disciplinas, nas salas de aula. e as atividades
práticas, nas UDEPs, criou um ambiente onde a aprendizagem dos alunos se tornou
mais significativa, pautada nas relações sociais e nas experiências por eles
vivenciadas.
Por tudo isso, foi possível observar que a metodologia interdisciplinar ampliou as
possibilidades de construção e apropriação dos conhecimentos pelos estudantes
numa perspectiva de totalidade, fortalecendo o seu perfil profissional de técnico em
Agropecuária e criando espaços dialógicos para potencializar a sua formação
humana com interatividade entre as diversas áreas do conhecimento (FERREIRA et
al., 2017, p. 125).

Além desse projeto específico sobre cunicultura, durante o período em que estivemos
nessas escolas, deparamo-nos com outros projetos interdisciplinares e material didático que
evidenciam a prática interdisciplinar, como esta linha de tempo, material pedagógico de um
professor de História do CEIER/VP:
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Imagem 5 - Linha do tempo: A História da Agricultura
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A partir desse exemplo concreto do projeto sobre cunicultura, dos temas geradores,
das oficinas pedagógicas, mas, principalmente, sobre o que vivenciamos durante o período
que passamos nos CEIERs para a realização da pesquisa, podemos afirmar que, apesar das
limitações apontadas pelos professores, a interdisciplinaridade é uma prática constante que
revitaliza o currículo dessas instituições e também “[...] permite a abertura a campos novos do
conhecimento e novas descobertas, pois somente na demonstração da unidade dos fenômenos
será possível manifestar-se sua variedade” (FAZENDA,1979, p.76).

4.6 A interdisciplinaridade nos ceiers: como ela é vista pelos alunos?

Considerando o aluno como o centro do processo educacional e como sujeito
importante da nossa pesquisa, trazemos a seguir a concepção de interdisciplinaridade
expressada por um grupo de 30 estudantes do 3º ano do ensino médio integrado dos CEIERs
que participaram da pesquisa.
No

questionário

aplicado

aos

alunos,

iniciamos

a

abordagem

acerca

interdisciplinaridade a partir da seguinte pergunta: você poderia destacar algumas atividades
interdisciplinares que foram desenvolvidas pelo CEIER? Com base nessa indagação, diversas
manifestações ressaltaram os temas geradores e os seus desdobramentos com os subtemas.
Destacaram também outros projetos desenvolvidos na escola, conforme exemplifica a aluna
Laisla do CEIER/VP:

Foram muitas coisas de interdisciplinaridade como o projeto de irrigação que
fizemos envolvendo várias matérias. A medida da caixa d’água pela sombra
envolvendo Matemática e Física, os temas geradores e também o projeto do
biodigestor. Ali tem vários conhecimentos juntos.

Essa aluna traz, na sua consideração acerca da interdisciplinaridade, atividades
executadas na sala de aula e também projetos maiores como o tema gerador e o biodigestor.34
O tema gerador também foi ressaltado por Karoliny do CEIER/VP.

Com o tema gerador neste trimestre fizemos uma pesquisa envolvendo diversas
matérias (Geografia, Matemática, Física, História, Biologia, Irrigação, Produção
34 São equipamentos de fabricação relativamente simples, que possibilitam o reaproveitamento de detritos para
gerar gás e adubo, também chamados de biogás e biofertilizantes. Para o biodigestor, geralmente são utilizados
restos de alimentos e fezes de animais, acrescidos de água.
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vegetal etc.). Esse trabalho teve por objetivo mostrar efeitos de uma área preservada
e outra área não preservada.

Thainá, também aluna do CEIER/VP, afirmou que neste mesmo trabalho do tema
gerador, “[...] os professores nos propuseram a realizar o plantio de árvores. Foi um momento
lindo e tive a participação de todos da escola e até da comunidade. Terminamos este trabalho
plantando muitas árvores na comunidade”.
Já a aluna Gislaine do CEIER /AB destacou:

No CEIER são muitas as atividades interdisciplinares. Os subtemas dos temas
geradores envolvem muitas disciplinas, cada professor aproveita o assunto e faz um
link com a sua disciplina. Utilizamos o Caderno da Realidade como registro de
todas essas atividades, de todas as matérias dos temas geradores.

Essa é mais uma demonstração clara da importância do tema gerador no currículo dos
CEIERs para o trabalho interdisciplinar. Outra questão importante trazida por essa aluna
refere-se ao “Caderno da Realidade”, como resultado da prática interdisciplinar.
O aluno Thalyson do CEIER/BE-ES trouxe o processo de avaliação como uma síntese
do trabalho interdisciplinar que ocorre na escola. Assim disse o entrevistado:” [...] Deste que
entrei no CEIER, percebi que era uma escola diferente pelo trabalho em conjunto em tudo que
fazemos. Até a avaliação é assim. A AMA que acontece todo trimestre envolve todas as
disciplinas”.
A fala desse aluno, associando a Avaliação Monitorada de Aprendizagem (AMA)35 é a
materialidade de um processo educativo que foi construído interdisciplinarmente. Numa
perspectiva de trabalho interdisciplinar, a avaliação coletiva se configura como “[...] uma
modalidade de relação que, sem eliminar as contribuições individuais das disciplinas, as
integra num projeto de conhecimentos” (FAZENDA, 1979, p.49).
Outras questões abordadas com os alunos acerca da interdisciplinaridade, foram a
contribuição das atividades interdisciplinares e a relação entre o currículo do curso e a
realidade social. Sobre essa relação, o aluno Lucas do CEIER/AB relatou:

As atividades pedagógicas sempre foram voltadas à realidade da nossa região. Os
aulões dos temas geradores, as semanas de tecnologia voltadas para agricultura,
visitas técnicas e as oficinas são exemplos de práticas adotadas pela equipe
pedagógica do CEIER.

35 Essa avalição é interdisciplinar. Ocorre no final de cada trimestre no CEIER/BE.
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Novamente o tema gerador assume a centralidade quando abordamos a questão da
interdisciplinaridade pelos alunos dos CEIERs. É o legado freiriano nas palavras de Pablo
Casanova (2006, p. 46-47):

Em seus raciocínios, os pedagogos brasileiros partiram simultaneamente da
pedagogia de Paulo Freire, da lógica dos sistemas complexos e de alguns legados
científicos de Marx e Engels. Sua prática docente interdisciplinar tem levado esses
pedagogos a reformular e enriquecer a política de Paulo Freire da alfabetização
como educação-pesquisa. Com Freire propõem que o ponto de partida surja na vida
cotidiana e da própria região do mundo na qual a pessoa atua e pensa. E acrescentam
que também deve surgir de grupos que, provenientes de distintas disciplinas e
mundos, não só se dediquem a transmitir o conhecimento de sua própria disciplina
ou mundo, ou a construir o mundo só a partir da cultura tecnocientífica dominante e
dos atores que esta já construiu, mas também a pesquisar e criar novos mundos e
novos atores com legados científicos que buscam acabar com a dominação e
exploração.

Quando perguntamos qual era a importância da interdisciplinaridade para a formação
humana e profissional, os alunos trouxeram elementos importantes, como João Paulo, aluno
do CEIER/VP:

Acho que a maior importância é você ter um olhar mais crítico para o mundo, para
ser um cidadão mais consciente. E também é importante porque na vida você precisa
de um conhecimento mais amplo. A união de todas as disciplinas auxilia você a ser
uma pessoa mais inclusiva na sociedade.

Nessa exposição, João Paulo trouxe alguns elementos que ele considera importantes na
sua formação humana e profissional para ser um cidadão mais consciente. Essa fala é uma
demonstração de que o trabalho interdisciplinar desenvolvido na escola contribui para a
formação do aluno que:

O aluno no cotidiano da sala de aula, vai aprendendo a participar consciente, na sua
inteireza, das propostas sociais, a começar das que lhe atingem diretamente, como a
organização da escola. Assim se faz, pouco a pouco, o cidadão, que, consciente dos
seus deveres e direitos, tem a possibilidade de torná-los concretos por suas ações
(MOREIRA JOSÉ, 2008, p. 88).

Sobre a importância da interdisciplinaridade para a formação humana e profissional, o
aluno Hugo, do CEIER/BE, ressaltou que contribui para se tornar “[...] uma pessoa mais
crítica e mais sensibilizada com mundo, principalmente nas questões do meio ambiente.
Ajuda também a ser uma pessoa mais flexível, tendo uma visão mais ampla do mundo”.
Uma abordagem importante trazida por Hugo, refere-se à preocupação com as
questões ambientais. Outra consideração muito significativa diz respeito à sua formação
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humana no que tange a ser uma pessoa mais dinâmica e flexível. Para alcançar essa formação,
torna-se necessário que o ensino esteja “[...] aberto a todas as possibilidades de
conhecimentos e não preso a disciplinas fechadas, compartimentadas que impedem perceber a
complexidade dos objetos ou problemas e estudo” (PAVIANI, 2014, p. 115).

4.7 A interdisciplinaridade nos CEIERs: como ela é vista pelos egressos?

Esta seção tem por objetivo demarcar a concepção de interdisciplinaridade pelo grupo
de egressos dos CEIERs que participaram da pesquisa. Trata-se de jovens que concluíram o
ensino médio integrado nos últimos anos.
Na primeira abordagem acerca da interdisciplinaridade, foi perguntado a esses jovens
se eles poderiam destacar algumas atividades interdisciplinares que foram desenvolvidas nos
CEIERs. Angélica, egressa do CEIER/AB, deu muita ênfase ao “Caderno da Realidade” como
materialidade das atividades interdisciplinares. Assim disse a entrevistada:

O Caderno da Realidade é o maior exemplo da interdisciplinaridade no CEIER. Lá
registrávamos a cada trimestre tudo sobre os temas geradores. O caderno, na
realidade, é um diálogo das diversas áreas de conhecimento, um modo de trabalhar
interdisciplinarmente.

A ilustração a seguir é a imagem de uma página do caderno de Angélica, onde ela fez
o relatório de uma atividade de campo.

Imagem 6 - Recorte do “Caderno da Realidade” da aluna Angélica do CEIER/AB
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Fonte: Caderno da Realidade da aluna Angélica do CEIER/AB.

Ainda na lógica de associar a interdisciplinaridade ao tema gerador, Laís, egressa do
CEIR/AB destacou os aulões como ponto de partida para trabalhar os temas geradores:
Os aulões (período durante uma semana em que eram abordados temas referentes, a
um tema gerador) ocorriam uma vez a cada trimestre. Nesses aulões, eram realizadas
visitas técnicas de acordo com o tema. Os alunos de cada ano preparavam
apresentações do que foi abordado durante essa semana, com conteúdo técnico,
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utilizando a criatividade para apresentar esse conteúdo ao restante da escola, no fim
da semana. Quando digo que usava a criatividade, normalmente era voltada para a
arte, seja como paródia, teatro, confecção de maquetes, entres outras maneiras, de
forma a tornar o conteúdo mais palpável e divertido. A interatividade entre aluno e
professores nessa semana era intensa, ressaltando que os professores procuravam
abordar conteúdos de sua matéria voltados para o tema gerador. Geralmente esse
tema era voltado para questão ambiental.
As oficinas eram realizadas na escola, desde capoeira, confecção de artesanato,
confecção de chocolate, entre outras.
Pegando o significado da palavra interdisciplinar, ou seja, relação entre duas ou mais
disciplinas, essas atividades visavam exatamente isso, até mesmo a de recreação que
envolvia diferentes disciplinas conforme a atividade escolhida. A capoeira por
exemplo, vai além de uma atividade física, é uma expressão cultural do Brasil, tem
sua história. Nesse âmbito, é abordado o lado sociológico, histórico e corporal dos
alunos, além de se promover a interatividade entre eles.
Pensando melhor, toda e qualquer atividade do CEIER é interdisciplinar, como se
uma coisa fosse sinônimo da outra. Professores se reúnem e buscam a cada dia,
abordar o conteúdo, encaixando as matérias técnicas entre si e até mesmo com a
matérias de ciclo básico, facilitando, assim, a assimilação do conteúdo.

Essa jovem discorre sobre a interdisciplinaridade do CEIER com uma argumentação
contundente sobre a prática da interdisciplinaridade que ocorria na escola, tendo os “aulões”
como ponto de partida para trabalhar os temas geradores. A partir do conceito de
interdisciplinaridade, ela traz exemplos claros dessa prática na escola como elementos
facilitadores do processo de aprendizagem.
Wendryo, egresso do CEIER/VP, também apresentou uma importante contribuição,
afirmando:

Sempre eram desenvolvidas atividades entre as matérias tanto comuns quanto
especificas, objetivando a interdisciplinaridade, levando os alunos a compreenderem
a relevância da integralidade existente em cada matéria estudada e abordada. Os
professores muitas vezes desenvolveram atividades conjuntas onde temas de
aprendizado de múltiplas matérias eram abordados em conjunto.

Outra questão trabalhada com os egressos acerca da interdisciplinaridade foi a
contribuição das atividades interdisciplinares para fazer a relação entre o currículo do curso e
a realidade social. Sobre essa relação Marcos, egresso do CEIER/AB, ressaltou:

Geralmente os trabalhos dos temas geradores eram organizados por grupos de
alunos de uma mesma comunidade, que vivenciavam uma realidade parecida, e
depois conheciam outras realidades, quando o trabalho era apresentado em sala,
porque foram realizadas muitas pesquisas na comunidade, na família, na flora que
nos cercava, nos tipos de plantação, como eram cultivadas, e também a valorização
da cultura local, fortalecendo nossa identidade cultural e histórica.

Nesse aspecto, Laís, egressa do CEIER/AB foi enfática ao dizer
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Sim, com toda certeza. A interdisciplinaridade faz com que se enxergue a mesma
coisa de maneiras diferentes, conforme o ponto de vista. O meio ambiente e até
mesmo a vida é um sistema complexo. Quanto mais se conhece prós e contras
(conhecimento esse que a interdisciplinaridade proporciona), melhor os mesmos são
dosados na tomada de decisão.

Tanto a argumentação de Marcos como a da Laís estabelecem uma relação do
currículo do curso com a realidade social a partir da comunidade em torno da escola. Tendo
como ponto de partida a realidade local, a interdisciplinaridade “[...] impõe-se, de um lado,
como uma necessidade epistemológica e, de outro lado, como uma necessidade política de
organização do conhecimento, de institucionalização da ciência” (PAVIANI, 2014, p.14)
Ainda, abordando a questão da interdisciplinaridade, pelos egressos dos CEIERs, foi
perguntado a eles qual a importância da interdisciplinaridade para a formação humana e
profissional? Angélica, egressa do CEIER/AB, conceituou a interdisciplinaridade apontando a
importância na formação humana e profissional. Assim disse a entrevistada:

Na minha opinião, a interdisciplinaridade é de suma importância, pois é nestas
atividades que desenvolvemos a produção do conhecimento que implica em uma
troca de teorias e metodologias, produzindo, então, novos conceitos. A
interdisciplinaridade anseia a passagem de uma concepção fragmentada para uma
concepção unitária. Para isso é preciso de uma escola participativa, com uma visão
ampla e não fragmentada, que se torne espaço de reflexão, de trocas de
conhecimentos e clareza nos objetivos. Assim essa escola vai formar pessoas mais
abertas para trabalhar em equipe, pessoas mais comunicativas e críticas.

Na concepção de interdisciplinaridade como possiblidade de contribuir na formação
humana e profissional, Laís, egressa do CEIER/AB, acrescentou:

Para a formação humana, entra a questão de abrir mentes, se tornar até mesmo um
cidadão mais completo, seguro e sempre preocupado em possuir discernimento
crítico e pensar que nada é o que parece ser ao primeiro olhar. É preciso conhecer
algo e apenas uma área do conhecimento é pouco para avaliar o impacto que nossas
tomadas de decisões, seja no âmbito profissional ou não, exercem sobre a sociedade.

Como se vê, a concepção de interdisciplinaridade que foi apresentada nesta seção é
decorrente dos diversos pontos de vistas dos sujeitos que participaram da pesquisa. São
convicções claras de que o trabalho interdisciplinar desenvolvido nos CEIERs impulsiona
numa luta em favor de uma educação que atenda aos anseios do campesinato. Dessa forma, a
interdisciplinaridade imprime uma lógica de “[...] invenção, da descoberta, da pesquisa, da
produção científica, gestada em um ato de vontade, em um desejo planejado e construído em
liberdade” (FAZENDA, 1979, p. 29).
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5 A INTEGRAÇÃO CURRICULAR DO CEIER À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO
ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Ramos (2007) aponta, no texto “Concepção do ensino médio integrado”, um conceito
de integração fundamentado em três sentidos. O primeiro refere-se à formação omnilateral; o
segundo trata-se da indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica; e, por
último, a integração de conhecimentos gerais e específicos como totalidade. É com base
nesses três sentidos da integração que fundamentamos a análise deste capítulo, relacionandoos com as práticas pedagógicas vivenciadas no cotidiano dos cursos técnicos integrados nos
três CEIERs.
Em relação à formação omnilateral como o primeiro sentido da integração, Ramos
(2007, p.2-3) ressalta:

O primeiro sentido que atribuímos à integração é filosófico. Ele expressa uma
concepção de formação humana, com base na integração de todas as dimensões da
vida no processo formativo. O primeiro sentido da integração ainda não considera a
forma ou se a formação é geral ou profissionalizante. O primeiro sentido da
integração pode orientar tanto à educação básica quanto a superior. A integração, no
primeiro sentido, possibilita formação omnilateral dos sujeitos, pois implica a
integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social.
Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho compreendendo
como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e como prática
econômica (sentido histórico associado ao respectivo modo de produção); a ciência
compreendida como os conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita
o contraditório avanço produtivo; e a cultura, que corresponde aos valores éticos e
estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade.

A formação omnilateral é um dos princípios que fundamenta, teoricamente, o projeto
político da EPTIEM, tendo em vista uma formação de homem para além da visão utilitarista
de formar técnicos para o mercado do trabalho, mas formar um técnico como sujeito histórico
como processo de uma formação humana oposta à formação unilateral, servindo aos
interesses do capital. Para Marx e Engels (1978, p. 62):

Enquanto as circunstâncias em que vive este indivíduo lhe não permitem senão o
desenvolvimento unilateral de uma faculdade à custa de todas as outras e lhe não
fornecem senão a matéria e o tempo necessários ao desenvolvimento desta única
faculdade, este indivíduo só atingirá um desenvolvimento unilateral e mutilado.
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Contrapondo essa visão unilateral, Marx propõe uma formação omnilateral, numa
perspectiva de inserção de uma base científica integrada com a base técnica, como atributos
para uma formação integral. Nessa perspectiva, o homem omnilateral:
Não se define pelo que sabe, domina, gosta, conhece, muito menos pelo que possui,
mas pela sua ampla abertura e disponibilidade para saber dominar, gostar, conhecer
coisas, pessoas, enfim, realidades- as mais diversas. O homem omnilateral é aquele
que se define não propriamente pela riqueza do que preenche, mas pela riqueza do
que lhe falta e se torna absolutamente indispensável para o seu ser: a realidade
exterior, natural e social criada pelo trabalho humano como manifestação humana
livre (SOUZA JUNIOR, 2008, p.286).

Essa visão de omnilateralidade se relaciona com uma formação em que é possível
uma integração entre o pensar e o agir. Nesse sentido, a instituição escolar que pauta uma
formação dessa natureza precisa articular a ciência, a cultura e o trabalho. Para Silva (2004), o
currículo é o “documento de identidade” da instituição. No PPP do CEIER/BE, a concepção
de currículo expressa uma identidade comprometida com uma formação integral. Assim é
explicitada a concepção de currículo:

O currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática deve contemplar
conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a
realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a
atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e
mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização
subjetiva. (PPP, CEIER/BE, 2014, p. 40).

O Plano de Curso da EPTIEM com a formação em Agropecuária do CEIER/AB
expressa no seu objetivo a formação humana nos aspectos epistemológicos e pedagógicos.
Nessa perspectiva de formação integral, o CEIER:

Tem como objetivo específico a formação integral do educando, oportunizando a
autoconfiança, o pensamento crítico, a iniciativa, a criatividade, a cooperação, a
responsabilidade, o respeito pela natureza e pelo semelhante, valorizando as
potencialidades individuais e efetivando uma educação diferenciada que privilegie
os filhos de agricultores familiares e que tenha como filosofia a Agroecologia. [...]
Dessa forma, o CEIER se propõe a ofertar a Educação Profissional Técnica
Integrada ao Ensino Médio - Habilitação em Agropecuária. Uma formação que
objetive promover no meio rural uma diversificação de atividades profissionais,
maior engajamento do jovem no seu meio, a fim de proporcionar sua permanência
no campo com condições técnicas, intelectuais e ideológicas, de modo a se tornar
um protagonista de sua realidade (CEIER/AB, Plano de Curso, 2014, p.10).

Após a incursão pelo PPP de cada CEIER, na busca de evidências em que se explicite
a intencionalidade da instituição com a formação omnilateral, traremos, a seguir, algumas
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situações descritas pelos alunos que coadunam com os nossos objetivos no que se refere a
essa formação.
Ao ser questionada sobre o que significou fazer o ensino médio integrado com a
formação técnica, a aluna Rafaela do CEIER/BE destacou que:

A presença de novas matérias abre uma visão explanadora do mundo e de seus
acontecimentos, e todo esse acontecimento introduzido, mesmo que o aluno não siga
na profissão de Técnico em Meio Ambiente, serve de embasamento para novos
horizontes, pois tudo o que se aprende é válido para o futuro.

A presença de “novas matérias” trazidas pela aluna significa a inserção do conteúdo
programático da formação técnica e, no curso em questão, o Técnico em Meio Ambiente.
Essas “novas matérias” contribuem, também, para uma visão crítica acerca das circunstâncias
impostas pelo capitalismo no que tange à destruição do planeta em nome dos interesses
econômicos. O conhecimento científico, conforme a aluna Rafaela “[...] que serve de
embasamento para novos horizontes” pode também, influenciar a formação de um cidadão e
técnico que poderá “[...] dar uma contribuição vital para romper a lógica do capital, não só no
seu próprio e mais limitado domínio, como também na sociedade como um todo”
(MESZÁROS, 2008, p. 59).
Sobre a mesma pergunta, a aluna Gabriela do CEIER/AB fez a seguinte consideração:

Hoje sei que, além do ensino médio regular vou sair daqui como técnica, vou me
filiar ao CREA e vou poder assinar documentos. E já posso até mesmo trabalhar
numa empresa de assessoria no ramo agropecuário, então tudo isso é muito
importante. Quero trabalhar como técnica e também fazer uma faculdade de
Agronomia. Quero continuar defendendo a Agroecologia, porque, nesse caos que
estamos vivendo atualmente, a Agroecologia vai mostrando que é possível fazer
uma produção saudável de alimentos e ter lucro. A Agroecologia foca muito na
diversidade para sair da monocultura, para ter outras opções de renda. Assim, a
gente acredita que o homem não precisa desmatar tanto para grandes monoculturas.
Há esperança para o planeta. Eu acredito!

A fala da aluna nos remete ao princípio da formação omnilateral em vários aspectos.
Quando expõe a sua possibilidade de trabalhar como técnica, mas afirma que pretende
também cursar uma faculdade de Agronomia, evidencia aí a dupla do ensino médio integrado:
a preparação para o trabalho e a continuidade de estudos. A sua manifestação, quanto à
filiação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), pode estar exteriorizando a
busca pela legitimação da sua categoria profissional, como um requisito para “assinar
documentos” e exercer outras funções inerentes ao Técnico em Agropecuária. Outro aspecto
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importante na exposição da aluna é a defesa firme e coerente da agroecologia, como
contraponto à monocultura, e o agronegócio.
Não há dúvidas de que, tanto nos documentos oficiais (PPPs e Planos de Cursos) das
escolas pesquisadas, quanto nas manifestações dos alunos, há diversas situações em que se
evidenciam que essas instituições de ensino, além do compromisso político com o
campesinato e a Agroecologia, estão também cumprindo o papel da formação omnilateral.
Nesse sentido, a EPTIEM dos CEIERs tem priorizado a agroecologia e a agricultura familiar,
formando técnicos para atuar em suas propriedades agrícolas e também tendo em vista outras
possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Assim, tem cumprido a sua função de “[...]
proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, com as
suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e
crítico de profissões, sem nunca esgotar a elas” (RAMOS, 2007, p. 4).
O segundo sentido da integração defendido por Ramos (2005) refere-se à
indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica. De acordo com a autora:

Definimos o segundo sentido da integração com as formas de integração do ensino
médio com a educação profissional. Voltamo-nos, então, às possibilidades
apresentadas pela política nacional, até chegar às escolhas e práticas feitas no âmbito
dos sistemas de ensino e das escolas. Do ponto de vista da política nacional, hoje
temos dispositivos legais sobre como construir uma formação integrada no ensino
médio com a educação profissional. Antes, porém, é preciso reconhecer que, de
forma singular para as classes trabalhadoras, o direito ao trabalho na sua perspectiva
econômica configura a profissionalização dos jovens como necessidade (RAMOS,
2007, p. 9).

Esse sentido da indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica é a
expressão maior de uma proposta política que busca romper com a dualidade estrutural que,
historicamente, marcou o ensino médio e a Educação Profissional em nosso país. Romper
com essa dualidade significa “[...] que a educação geral se torne parte inseparável da educação
profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja os processos
produtivos, seja nos processos educativos” (CIAVATTA, 2005, p. 84).
Nesse sentido, para que a educação geral se torne parte inseparável da Educação
Profissional, a categoria interdisciplinaridade torna-se fundamental para que, de fato, ocorra a
integração, conforme é explicitado no PPP do CEIER/VP:

A interdisciplinaridade possibilita a interação e a integração entre disciplinas,
havendo reciprocidade, cooperação e coordenação entre elas, através do
planejamento conjunto. Essa prática tem como objetivo geral proporcionar aos
educadores e estudantes uma posição ou ação intermediária, no fazer pedagógico,
acabando com as dicotomias tradicionais entre as disciplinas e a fragmentação de
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conteúdo, mostrando que fazemos parte de um UNIVERSO ‘unidade na
diversidade’ e transformando o ato pedagógico num ato de conhecimento de vida
para que o estudante saiba enfrentar a vida num processo dialético, entre teoria e
prática (PPP, CEIER/VP.2014, p. 23).

Ainda dando destaque à interdisciplinaridade, é previsto no PPP dessa instituição que:

Outras atividades integradas com as das disciplinas do currículo básico
desempenham o papel de possibilitar a aquisição de hábitos e atitudes que
contemplem os valores universais da solidariedade, do humanismo, da paz, da
tolerância, da bioética e da transcendência humana, através do princípio da dinâmica
da interdisciplinaridade, os conteúdos das disciplinas e das atividades se integram e
interagem na distribuição da carga horária dentro da organização curricular, de
forma que o conteúdo e o tempo de uma determinada disciplina podem estar
contidos em outra disciplina e/ou atividade, facilitando a adequação dentro do
processo educativo (PPP do CEIER/VP, 2014, p. 20).

A categoria interdisciplinaridade também é apontada no PPP do CEIER/BE como
fator preponderante para que se vislumbre na prática a materialidade do segundo princípio da
integração proposto por Ramos (2005). Além dessa categoria, o planejamento coletivo é
destacado como um espaço/tempo fundamental para a concretização do processo de
integração curricular.

O planejamento interdisciplinar no Centro Estadual Integrado de Educação Rural de
Boa Esperança acontece devido ao período destinado à integração curricular do
corpo docente e discente. Esse planejamento ocorre às quartas-feiras, no horário da
tarde, onde o grupo de professores responsáveis pelo trimestre (sorteados no início
do ano letivo) coordena as atividades a serem desenvolvidas. A interdisciplinaridade
é trabalhada a partir dos Temas Geradores: (Ensino Fundamental – Solo e Questão
Agrária, Água e Agrofloresta) e (Ensino Médio – Ambiente, Saúde e Segurança) e
Temas Transversais. [...]. Esta Escola é de Tempo Integral, busca redimensionar e
enriquecer a estrutura organizacional da escola com novos espaços e oferece maior
tempo de permanência aos alunos, pressupõe matrizes curriculares ampliadas e
disposição da equipe escolar. A organização curricular da Escola desenvolve o
currículo básico do Ensino Fundamental e Médio Integrado, enriquecendo-o com
procedimentos metodológicos inovadores – as Oficinas Curriculares –, que oferecem
novas oportunidades de aprendizagem e vivência através de atividades de natureza
prática (PPP, CEIER/VP, 2014, p. 47).

Para o aluno Mauro, do CEIER/VP, quando foi perguntado sobre a integração dos
conteúdos da formação geral com a formação técnica, ele destacou a confluência desses
conhecimentos no seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre “O uso do soro do leite
na alimentação dos suínos”. Assim expôs o aluno:
O meu trabalho de TCC foi muito ligado à disciplina de Produção Animal, mas
também teve muita coisa de Química e Biologia. Aprendi que o soro do leite
utilizado na produção de queijos é muito ácido. Se ele for jogado no meio ambiente
ele vai trazer danos. Ele vai ocasionar poluição nos mananciais, vai prejudicar a
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natureza. O soro é um produto que tem um valor nutricional muito importante e, por
desconhecimento, os produtores acabam jogando fora esse recurso. Ele utilizado na
alimentação dos suínos é um importante bem que se causa ao meio ambiente e
também por estar aproveitando um alimento com excelente recurso energético e
proteína. Além disso, tem uma fácil digestão para os suínos.

O TCC é apresentado no último ano letivo, no cumprimento da carga horária de
estágio. É “[...] desenvolvida uma pesquisa ou projeto sobre um tema de interesse, relevância
ou necessidade socioambiental [...] apresentado por escrito aos professores responsáveis e
oralmente para a turma e convidados (comunidade, instituições parceiras, etc.)” (PPP do
CEIER/AB, 2014, p.19). Ainda sobre o TCC, é esclarecido no Plano de Curso do CEIER/AB
(2014, p. 21).
No Trabalho de Conclusão do Curso – TCC, a avaliação será feita pelos professores
aos quais for apresentado o trabalho, considerando também a sua apresentação
escrita (conteúdo, metodologia para a elaboração, estudos realizados e resultados
obtidos e coerência no trabalho do título e conclusão), sem atribuição de nota, tendo
cunho de aperfeiçoamento e crescimento pessoal e profissional, bem como incentivo
à pesquisa e a práticas inovadoras.

Na sequência, dando vozes aos alunos para expressar as marcas da EPTIEM, a aluna
Daiane do CEIER/BE afirmou:

Quando iniciei, achei uma batalha muito grande estudar o dia todo. Depois a gente
foi se adaptando. Hoje eu acho que o curso técnico junto com o ensino médio é um
passo muito importante. A gente é tão nova e já sai formado como técnico junto com
o ensino médio […] Eu quero fazer Ciências Biológicas focadas para o meio
ambiente, eu não quero ser professora de Ciências [...] Com este curso, hoje posso
dizer que estou preparada para trabalhar com técnica em Meio Ambiente, porque o
nosso curso nos proporcionou isso, ou entrar para a faculdade.

Já a aluna Sandrine do CEIER/AB ressaltou

Se comparar o ensino médio integrado à educação profissional com o ensino médio
regular, tem uma grande diferença. O ensino médio integrado à educação
profissional é melhor em muitos aspectos, por exemplo, no caso do CEIER de Águia
Branca, o estudante já conclui os estudos com um diploma de Técnico em
Agropecuária. Para os estudantes que pretendem prosseguir na carreira estudantil,
teve o ensino médio também. E, para aqueles que pretendem entrar no mercado de
trabalho, este diploma agrega ainda mais valor ao currículo.

Os relatos dos alunos acima trazem ao diálogo manifestações que coadunam com o
princípio da formação integrada no que se refere à formação omnilateral. As suas falas
evidenciam, também, situações concretas que contribuem para fundamentar o segundo sentido
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da integração trazido por Ramos (2007), que trata da indissociabilidade entre Educação
Profissional e Educação Básica.
O terceiro sentido da integração descrito por Ramos (2007) refere-se à integração de
conhecimentos gerais e específicos como totalidade. Sobre esse princípio, ressalta a autora:

Chegamos ao terceiro sentido da integração, qual seja, a integração entre
conhecimentos gerais e específicos conformando uma totalidade curricular. Nós
professores das diversas áreas do ensino médio, por sermos formados sob a
hegemonia do positivismo e do mecanicismo das ciências, que fragmentam as
ciências nos seus respectivos campos, hierarquizando-os, costumamos classificar as
disciplinas como formação geral e formação específica, esta última de caráter
profissionalizante. Por exemplo, existe um certo consenso de que Português,
Matemática, Física, Química, Geografia, História, Artes, Educação Física, Línguas
estrangeiras sejam disciplinas de formação geral. Em contrapartida, afirmaríamos
que Eletrônica, Elétrica, Análise Química, Contabilidade, dentre outras são
disciplinas de formação específica. Entretanto, o desenvolvimento da ciência é um
movimento de dupla entrada. É interessante notar que possibilita o salto científico,
nos levando a rever a ideia de que os conhecimentos gerais sejam teorias e que os
conhecimentos específicos sejam a aplicação dessas teorias. Não existe essa
separação que o positivismo nos fez crer ao longo da história, com base na qual se
naturaliza a ideia de que o professor da educação básica ministra as teorias gerais,
enquanto o professor da formação técnica ministra as suas aplicações (RAMOS,
2007, p.13).

Esse terceiro sentido postula, também, a integração do ensino médio com a Educação
Profissional, por meio dos conhecimentos gerais e específicos, na perspectiva da totalidade.
Essa concepção de totalidade como “[...] estrutura significativa é, portanto, ao mesmo tempo,
um processo no qual se cria realmente o conteúdo objetivo e o significado de todos os seus
fatores e partes” (KOSIK, 1976, p. 50).
Nessa concepção, explicitada no terceiro sentido da integração e, considerando a
natureza do objeto de estudo e a função social da escola pública propedêutica e técnica, esse
sentido de integração nos remete à totalidade social. Segundo Ciavatta (2015, p.73):

A totalidade social, reconstruída ao nível do pensamento, não é uma racionalização
ou modelo explicativo, mas um conjunto dinâmico de relações que passam,
necessariamente, pela ação de totalidade social tem um referente histórico, material,
social, moral ou afetivo de acordo com as relações articuladas, as mediações ou
processos sociais complexos articulados, que constituem determinada totalidade.
Consequentemente, as totalidades são tão heterogêneas e tão diversificadas quanto
os aspectos da realidade.

Considerado a totalidade aqui retratada por Ciavatta (2015) como um conjunto
dinâmico de relações, apresentaremos, a seguir, explicitações dos documentos pesquisados
nas escolas (PPP e Plano de Curso), bem como nas declarações dos alunos, evidências que
nos aproximam dessa concepção de totalidade. No PPP do CEIER/BE, são várias as

235

mediações e as relações articuladas para se concretizar uma concepção de educação de acordo
com as condições de vida daquela comunidade. Nesse sentido,
O CEIER – Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Boa Esperança busca
construir um novo entendimento de educação, valorizando a vida das comunidades,
envolvendo-as por meio dos temas de estudo e fazendo uma reflexão mais cultural e
filosófica. Assume uma postura que busca valorizar a questão agroecológica,
fazendo do Centro de Educação o ambiente no qual é possível desenvolver
experiências que possam orientar as famílias na criação de suínos, coelhos, aves,
peixes, plantas medicinais, manutenção de germoplasma de vegetais nativos e/ou
tradicionais, produção de insumos não sintéticos etc. Esses aspectos não estavam
claros dentro da linha pedagógica pensada pela Secretaria de Educação. Foi surgindo
da inquietação dos professores diante das necessidades de se pensar uma pedagogia
que oferecesse às famílias elementos para o desenvolvimento de uma agricultura
sustentável (PPP do CEIER/BE, 2014, p.16).

A oferta da EPTIEM nos CEIERs é

pautada, também, pela intencionalidade de

promover no campo uma diversificação de atividades profissionais e, por conseguinte, no
empoderamento do jovem camponês, tendo em vista a opção de permanecer ou não no
campo. Desse modo, a formação integrada se configura como um suporte técnico, científico e
cultural, por meio da integração dos conhecimentos de educação geral e específicos como
totalidade, por meio

[...] dos projetos que são realizados com a oferta do Curso Técnico Integrado ao
Ensino Médio, proporcionamos a profissionalização do jovem para que através dos
conhecimentos adquiridos possa proporcionar a sustentabilidade, gerar riquezas e
uma vida com qualidade no próprio meio. E o mais importante, é que os alunos
poderão dar continuidade aos projetos e atividades agroecológicas desenvolvidos
nas séries finais do Ensino Fundamental (Plano de Curso do CEIER/AB, 2014, p.
86).

Já no CEIER/VP, essa concepção de integração dos conhecimentos como totalidade
está expressa nos aspectos metodológicos do PPP. Assim é destacado no documento:

A metodologia de ensino do CEIER propõe uma pedagogia que se baseia na
formação dos estudantes para serem sujeitos entre transformadores da sociedade
como participantes da luta por um mundo melhor. A educação é entendida como
formação humana em sua totalidade, rompendo a ideia do campo como lugar de
produção de mercadorias e não como espaço de vida, o lugar da dialetização da
cultura, do saber e da formação de identidades (CEIER/ VP, 214, p. 21).

Tanto nos PPPs quanto nos Planos de Cursos das intuições pesquisadas, há uma
intencionalidade explícita no que se refere ao compromisso ético-político com a integração do
ensino médio com a Educação Profissional. A seguir, por meio das manifestações dos alunos
entrevistados, podemos perceber algumas evidências em que ocorreu a integração dos
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conhecimentos da formação geral e específica no decorrer do curso, conforme destacou o
aluno Mateus do CEIER/VP:

Foi muito interessante porque deu um conhecimento a mais, e também pelo respeito
ao meio ambiente. Aprendi também a importância de ter uma profissão voltada para
o campo, assim a gente aprende novas técnicas para poder ter uma vida melhor no
campo. Hoje, pretendo trabalhar como técnico, ajudando a minha família e os
agricultores da comunidade. Pretendo também fazer a faculdade de Direito – parece
que não tem nada a ver, mas tem sim, é importante conhecer os direitos ambientais e
os direitos do homem do campo.

A manifestação desse aluno, quanto ao “conhecimento a mais”, possivelmente é
atribuída à formação técnica com inserção das disciplinas específicas. É importante destacar
como esse estudante se coloca como sujeito de um processo em que ele articula a
possibilidade da aplicação imediata desse conhecimento na melhoria da vida do campo, por
meio do conhecimento técnico adquirido no decorrer do curso.
Quando perguntado sobre a importância de cursar o ensino médio integrado à
Educação Profissional, a aluna Rafaela do CEIER/BE descreveu diversas situações, incluindo
a culminância do curso com o TCC:

O meu TCC foi sobre o bonsai. Escolhi este tema depois que estudei algumas
culturas de plantas nas aulas de Agroecologia. Estudando as plantas, as fases das
plantas, descobrimos alguns cruzamentos de plantas e, numa das aulas de
Agroecologia, surgiu o interesse para saber como as plantas ficam em miniatura. Por
essa curiosidade, procurei aprofundar o tema e acabei escolhendo para o TCC. Fui
descobrindo através das técnicas e técnicas que usamos em outras plantas, mas nela
é bem cuidado…Para realizar este estudo, teve muito assunto ligado à Biologia,
porque a planta a gente vê que tem muitos estilos, muitas famílias.... Passei a
conhecer as plantas que poderia utilizar para fazer os bonsais. Neste estudo, também,
teve muito assunto de História. Descobri que na verdade a origem do bonsai é na
China e não no Japão como muitos pensam. Passei a ver o bonsai não só como uma
árvore em miniatura, tem também um universo cultural por trás dele. Aramar um
bonsai, exige técnica. Foi muito importante conhecer esta arte.

O estudo realizado pela aluna sobre o bonsai representa uma síntese da integração dos
conhecimentos gerais e específicos. Além disso, o bonsai, que retrata um traço cultural de um
povo, representa também trabalho, técnica e ciência, configurando-se, dessa forma, em um
símbolo para a integração entre o conhecimento científico e a técnica. Nesse sentido, “[...] a
dialética da totalidade é um princípio epistemológico e um método de produção do
conhecimento” (CIAVATTA, 2015, p.58). Trazer um objeto como esse para o TCC “[...] é
concebê-lo na totalidade de relações que o determinam, sejam elas de nível econômico, social,
cultural, etc.” (CIAVATTA, 2005, p. 58).
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Ao discorrer sobre os princípios do ensino médio integrado nesse texto, Ramos (2007)
apontou estes três sentidos da integração – formação omnilaterial, indissociabilidade entre
Educação Profissional e Educação Básica e interação de conhecimentos gerais e específicos
como totalidade –, como pressupostos para a consolidação de um PPP que tenha na sua
centralidade a formação integrada. Entretanto, é posteriormente a essa publicação, em 2014,
no texto “Filosofia da práxis e práticas pedagógicas da formação dos trabalhadores”,
resgatando a fundamentação da pedagogia histórico-crítica que a autora nos subsidia a pensar
numa formação integrada, tendo como desafio a relação entre particularidade e totalidade.
Nesse sentido, possibilita-nos reconhecer no texto os elementos significativos para a
fundamentação do 4º sentido: o sentido pedagógico.
Nesse texto, Ramos (2014a) traz diversas contribuições importantes como síntese dos
princípios da EPTIEM. Essa síntese converge para um processo de integração mais orgânico,
como assinala a autora a partir da questão crucial sobre o “porquê” e “para quê” ensinar.
Nesse sentido:
Tendo refletido sobre o ‘porquê e o para quê’ ensinar – princípios e finalidades
pedagógicas-. Vamos ao ‘o que’ e ao “como” ensinar. Mas para avançar nesse
sentido, um princípio epistemológico deve ser retomado. É o fato de a filosofia da
práxis conceber o real como um todo estruturado (e que portanto, não é caótico), que
se desenvolve (por não ser imutável nem dado uma vez por todas) e se cria
permanentemente (e, por isso, não é um todo perfeito e acabado no seu conjunto e
não é mutável apenas em suas partes isoladas) (RAMOS, 2014a, p. 211).

A reflexão trazida por Ramos (2014) é potente para analisarmos uma questão crucial
na escola hoje, em relação ao “porquê” e “para quê” ensinar nos dias atuais, diante de tantas
mudanças ocorridas em nossa sociedade. Marcos, egresso do CEIER/AB, sinalizou com
algumas considerações. Segundo este jovem:

Eu acho que, se fosse destacar algo, seria a forma que os professores trabalham,
porque eles não entravam apenas e davam o conteúdo, de alguma forma eles nos
envolviam, se importavam com os alunos, o porquê de estar tendo dificuldades em
determinado assuntos, como também a incentivar os talentos e anseios dos alunos,
respeitando suas particularidades mais também incentivando os trabalhos em grupo,
as pesquisas na família e na comunidade, as análises dos dados. A educação não se
limitava apenas à sala de aula.

Esse mesmo jovem, quando perguntado se existia uma relação do currículo do curso
com a realidade social, respondeu:
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Sim, tudo que aprendíamos na teoria, depois íamos para a prática e, na prática, na
comunidade, percebíamos o que acontecia. Por exemplo, o problema com a água, o
assoreamento dos rios e córregos dado pela desmatação das matas ciliares, e isso era
visível na nossa realidade, como também outros meios de combater pragas e
doenças na plantação sem o uso de agrotóxico. Isso fazíamos na escola e tínhamos
bom resultado, também alternativas de plantar e conciliar com a natureza, a
agrofloresta por exemplo.

A questão apontada pelo jovem egresso realçando a metodologia utilizada pela
instituição de ensino, articulando teoria com a prática, potencializando as questões da
natureza como ferramenta de análise das transformações feitas pelo homem, bem como o
comprometimento das futuras gerações, por causa dessas intervenções, são indicativos de
aquisição de novos conceitos nesse processo de conhecimento.

Dessa forma, “[...] os

conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais se distinguem metodologicamente e em
suas finalidades situadas historicamente; porém, epistemologicamente, esses conhecimentos
formam uma unidade” (RAMOS, 2014a, p. 213).
Para uma melhor compreensão na prática da articulação dos quatros sentidos da
integração abordados neste texto apoiado nos princípios do ensino médio integrado em que
Ramos (2007, 2014), apresentamos, a seguir, uma proposta elaborada pela autora, em que é
possível vislumbrar uma organização de tempo/espaços, como subsídios para a elaboração de
uma proposta curricular integrada (Quadro 1):
Quadro 1– Elaboração coletiva da proposta curricular integrada (Continua)
Momento de Elaboração
Problematizar o processo de produção em múltiplas
perspectivas: tecnológica, econômica, histórica,
ambiental, social, cultural etc.
Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a
compreensão do(s) objeto(s) estudado(s) nas
múltiplas perspectivas em que foram problematizados
Localizar as teorias e os conceitos explicitados nos
respectivos campos da ciência (áreas do
conhecimento,
disciplinas
científicas
e/ou
profissionais)
Identificar relações dessas teorias e conceitos com
outros do mesmo campo
(disciplinaridade)
Situar os conceitos como formação geral e específica
a fim de identificar complementações necessárias à
formação específica
Identificar relações com outros conceitos de campos
distintos (interdisciplinaridade).
Organizar os componentes, sequencias, tempos e
espaços disciplinares e interdisciplinares

Resultado da Elaboração
Conjunto de questões que servem tanto à seleção
integrada de conteúdos quanto à posterior abordagem
didática
Seleção integrada dos conteúdos de ensino

Definição de componentes curriculares

Complementação da seleção dos conteúdos de ensino
visando aos fundamentos científico-tecnológicos,
sócio-históricos e culturais
Complementação da seleção dos conteúdos em
termos de exigências da formação geral e da
formação específica
Indicação
de
necessidades/atividades
interdisciplinares
Proposta curricular contendo:
a) componentes curriculares (disciplinas e projetos
interdisciplinares);
b) sequência curricular, com relação de co e prérequisitos, se houver;
c) distribuição de atividades, tempos e espaços
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curriculares, considerando:
- tempos de problematização (a síncrese como ponto
de partida);
- tempos de instrumentalização (ensino de conteúdos
disciplinares);
- tempos de experimentação (prática produtiva e
social);
- tempos de orientação (acompanhamento
interdisciplinar);
- tempos de sistematização (síntese/revisão de
problemas, conteúdos e relações);
- tempos de consolidação (avaliação formativa).
Fonte: Ramos (2014, p.215).

Esse quadro traz elementos importantes como subsídios para a elaboração de uma
proposta pedagógica de ensino médio integrado, numa perspectiva de construção curricular
que supere uma visão linear, mas que se constitui como uma sequência dialética. Entretanto,
há que se considerar essa sugestão como uma diretriz a ser recontextualizada à luz da
realidade local, “[...] como possiblidade de serem apropriados pela escola, com a finalidade de
construir um novo senso comum que rompa com a perspectiva economicista e produtivista da
educação” (RAMOS, 2014a, p. 2014).
Ao discorrer sobre a integração do ensino médio integrado dos CEIERS, com base em
princípios do ensino médio integrado apoiados na concepção de Ramos (2007,2014a), é
possível inferir que esses princípios estão presentes tanto nos documentos analisados, quanto
nas práticas pedagógicas desenvolvidas nos CEIERs. Dessa forma, essas escolas avançam no
sentido de promover uma educação para os filhos dos trabalhadores do campo, com o
compromisso valorizar os conhecimentos produzidos pela humanidade, possibilitando-lhes,
“[...] incorporar em sua atividade os avanços tecnológicos sem o que não será viável o tão
almejado desenvolvimento sustentável” (SAVIANI, 2013, p. 42).

5.1 O trabalho como princípio educativo no CEIER

Histórica e ontologicamente, o trabalho estrutura o desenvolvimento humano,
manifestando-se das mais diversas formas, seja quanto à utilização das capacidades físicas e
mentais do homem para produzir o que é necessário à satisfação das suas necessidades, seja
quanto aos princípios que regem a divisão social dessa produção. Em sua origem etimológica,
a palavra trabalho significa, tripalim, significa instrumento de tortura utilizado para empalar
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prisioneiro de guerra e escravos fugidos (CARCANHOLO, 2011). Partindo dessa origem de
uma carga negativa e opressora, o conceito de trabalho vem sofrendo significativas alterações,
como afirma Carcanholo (2011, p.147):

A origem do trabalho encontra-se na necessidade de a humanidade satisfazer suas
necessidades básicas, evoluindo para os outros tipos de necessidades, mesmo
supérfluas. Assim, trabalhar é produzir riqueza, o que é necessário em todos os
modos de produção, seja no comunal primitivo, no escravista, no feudal, no
capitalista ou nas experiências socialistas. O que muda é a forma de produzir, a
tecnologia utilizada e a relação entre o sujeito que produziu e o que se apropria do
que foi produzida; tal forma varia de acordo com o tipo de organização da
sociedade.

Essa evolução do trabalho, tal como exposta por Carcanholo (2011), contribui para
compreendermos sua dinâmica na atualidade, tendo como referência as diferentes fases do
trabalho na história da humanidade, transformando a natureza para satisfazer as suas
necessidades. Essa construção vai se complexificando ao longo desse processo histórico,
unificando o homem e a natureza. Para Kosik (1976, p.184):

O trabalho é procedimento ou ação em que de certo modo se constitui a unidade do
homem e da natureza na base da sua recíproca transformação: o homem se objetiva
no trabalho, e o objeto, arrancado do contexto natural original, é modificado e
elaborado. O homem alcança no trabalho a objetivação, e o objeto é humanizado. Na
humanização da natureza e na objetivação (realização) dos significados, o homem
constitui o mundo humano. O homem vive no mundo (das próprias criações e
significados), enquanto o animal é atado às condições naturais.

A categoria trabalho em Marx se apresenta de forma ontológica e histórica como
produção da vida humana e integrada com a natureza. Nessa concepção, “[...]o trabalho é um
processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação,
media, regula e controla seu metabolismo com a natureza” (MARX, 1988, p. 142). Nessa
relação do homem com a natureza, Marx (1985, p.105) discute a integração dos músculos
com o cérebro, pela qual se unem, no processo de trabalho, o trabalho manual e o trabalho
intelectual: “[...] o homem isolado não pode atuar sobre a natureza sem a atuação de seus
próprios músculos, sob o controle de seu cérebro”.
No processo de integração entre o trabalho manual e intelectual, Marx, no que se
refere à educação, ressalta uma visão de formação omnilateral, com uma integração entre
cérebro e mãos, ou seja: a unidade entre trabalho e educação. Manacorda (2010) auxilia na
compreensão dessa conexão entre cérebro e mãos e sua relação com o processo do trabalho na
acepção de Marx:
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[...] como tinha esclarecido, em 1866, aos delegados do I Congresso da Internacional
(Marx, 1962, p.194) – exprime a exigência de fazer adquirir conhecimentos de
fundo, isto é, as bases científicas e tecnológicas da produção e a capacidade de
manejar os instrumentos essenciais das várias profissões, isto é, de trabalhar –
conforme a natureza – com o cérebro e as mãos, porque isso corresponde a uma
plenitude do desenvolvimento humano (MANACORDA, 2010, p.107).

Nogueira (1990) coaduna com o pensamento de Manacorda na associação entre estudo
e trabalho na obra de Marx. Em seu livro “Educação, saber, produção em Marx e Engels”
ressalta:

[...] a participação da criança e do adolescente na produção material foi admitida e,
até mesmo, vivamente recomendada por Marx e Engels. Havia, segundo eles, que se
abrir as portas do mundo do trabalho a todos os educandos, o que, aliás, já constituía
a realidade de boa parte da população: os filhos dos operários. Contudo, esta
abertura ao universo não deveria ser reduzida, em sua opinião, à prática pura e
simples de um ofício, nem tampouco a um mero treinamento técnico (aquisição de
um saber-fazer ou aprendizagem de um ofício). De modo mais amplo, eles insistiam
em que essa participação na produção estivesse intimamente associada à formação
intelectual (NOGUEIRA, 1990, P. 89).

A concepção de instrução proposta por Marx e ressaltada por Nogueira, que defende a
combinação entre trabalho produtivo e educação, respeitando o progressivo desenvolvimento
da criança, é resultado de um enfrentamento da realidade da Inglaterra no século XIX, no que
se refere à expressão do trabalho infantil. Mas é no século XX, nos anos 20, em um contexto
bastante diferente vivido por Marx, que Gramsci defende a ideia de trabalho como princípio
educativo, como “[...] um princípio que ele retoma da escola humanista, cujo objetivo era de
desenvolver em cada indivíduo a capacidade de pensar e dirigir-se na vida” (DORE, 2014, p.
297). É nesse princípio que Gramsci fundamenta a escola unitária.
Para o autor:

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho
intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. O
princípio unitário, por isso, irá se refletir em todos os organismos de cultura,
transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo (GRAMSCI, 2001, p. 40).

Dessas dimensões ontológica e histórica e da concepção de trabalho que integra
homem e natureza é que emerge a categoria trabalho como princípio educativo que, segundo
Frigotto (1989, p. 8):

[...]implica superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. Implica inverter a
relação, situando o homem e todos os homens como sujeitos do seu devir. Esse é um
processo coletivo, organizado, de busca prática de transformação das relações
sociais desumanizadoras e, portanto, deseducativas. A consciência crítica é o
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primeiro elemento deste processo que permite perceber que é dentro destas velhas e
adversas relações sociais que podemos construir outras relações, nas quais o trabalho
se torne manifestação de vida e, portanto, educativo.

Nessa concepção de educação, que tem como pressuposto uma formação omnilateral,
Saviani (2007, p.152-153), ao considerar a relação entre trabalho e educação nas dimensões
ontológica e histórica, faz as seguintes indagações:

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso significa que,
rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e educa. Assim, a pergunta
sobre os fundamentos ontológicos da relação trabalho-educação traz imediatamente
à mente a questão: quais são as ações de trabalhar e educar? Ou: o que é que está
inscrito no ser do homem que lhe possibilita trabalhar e educar?

Ainda, acrescenta o autor:

Perguntas desse tipo pressupõem que o homem esteja previamente constituindo
como ser possuindo propriedades que lhe permitem trabalhar e educar. Pressupõemse, portanto, uma definição de homem que indique em que ele consiste, isto é, sua
característica essencial a partir da qual se possa explicar o trabalho e a educação
como atributos do homem (SAVIANI, 2007, p.153).

Tendo como referência teórica e metodológica o materialismo histórico e dialético, na
análise da categoria trabalho como princípio educativo, pode-se perceber, a partir das
indagações de Saviani, que nela estão implícitos dois pressupostos. Se considerarmos o
sentido ontológico dessa categoria, ela converge a favor da classe trabalhadora numa
perspectiva emancipatória. Porém, historicamente, configurou-se o caráter contraditório do
trabalho, quando este pode ser educativo em favor da classe trabalhadora ou do capital.
Considerando o sentido histórico do trabalho como princípio educativo, numa
perspectiva de formação omnilateral, analisaremos a seguir a construção coletiva do trabalho
desenvolvido nos CEIERs. Para a fundamentação desta análise, recorremos à observação,
leitura de documentos, entrevistas com alunos, egressos e professores e também à nossa
participação em eventos durante os anos de 2015 a 2017, com a intenção de capturar a
materialidade do trabalho como princípio educativo na proposta pedagógica dessas
instituições de ensino. Para a fundamentação teórica nesse percurso, traremos ao diálogo três
educadores socialistas: Pistrak, Shulgin e Makarenko.
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5.1.1 As contribuições de Pistrak, Schulgin e Makarenko para a compreensão do sentido do
trabalho como princípio educativo dos CEIERs

Esses educadores socialistas, concomitantemente ao período pós-tomada do poder em
outubro de 1917, na Rússia, tiveram um papel importante para a pedagogia socialista, tendo
como centralidade, em suas formulações teóricas, o trabalho como princípio educativo.
Nessas três experiências marcadas pela estreita relação entre trabalho e educação, esses
pensadores vislumbravam no processo educacional um meio para romper com a velha
estrutura e colocar em prática grandes transformações históricas e sociais. Nesse processo, a
instituição escolar tinha uma função primordial pois, de acordo com Pistrak, (2008, p. 30),
“[...] a revolução e a escola devem agir paralelamente, porque a escola é a arma ideológica da
revolução”.
As formulações desses pensadores tiveram origem na própria práxis no período
revolucionário. Outra convergência em suas elaborações foi o princípio da união entre ensino
e trabalho de Marx36 para a pedagogia socialista, tendo em vista um projeto de educação que
teria o papel fundamental em uma nova sociabilidade.
Moisey Pistrak foi um educador russo que viveu no período de grande efervescência
política marcada pela revolução socialista de 1917 na Rússia. Sobre a sua vida muito pouco se
sabe. Suas reflexões pedagógicas foram elaboradas a partir da própria prática de professor
militante socialista. Também recebeu influência das ideias políticas e pedagógicas de
Nadezhda Krupskaya, companheira de Lenin, que se revelou como uma das grandes

36 Mario Alighiero Manacorda, em sua obra “Marx e a pedagogia moderna”, ressalta que a participação da
criança e do adolescente na produção material foi admitida por Marx. Segundo o autor; “Quanto à questão da
exploração do trabalho infantil, já em 1948, ao relacionar, no final do capítulo II do Manifesto Comunista, as
medidas que seriam adotadas após a tomada de poder numa revolução iminente, Marx pede a unificação do
ensino com a produção material, colocando, porém, como premissa, a ‘abolição do trabalho das crianças nas
fábricas em sua forma atual’ (MARX, 1948, p.55) [...] A fábrica (Marx fala amiúde disso) não permitia
qualquer formação para o trabalho, do tipo artesanal; destruídas as escolas artesanais, exigia das crianças
apenas um trabalho sem aquisições técnicas e culturais, sem perspectiva de progresso. Nessas condições, a
exigência de associar o ensino e o trabalho para as crianças, formulada como fazia Marx, significava enfatizar
o fato novo da inserção das crianças no coração da produção moderna, que as retira de formas primitivas de
vida, para, no entanto, extrair desse novo fato – e não em oposição a ele, o que seria utópico e voluntarioso –
formas mais avançadas de vida e de relações sociais. Significava, por outro lado, restituir às classes artesãs e
campesinas – que tinham sido expropriadas de uma forma de ensino, ligada a novas e mais avançadas (e, por
isso mesmo, mais contraditórias) relações de produção. Ainda em 1875, em sua Crítica ao Programa de Gotha,
Marx reforçará a exigência de vínculo precoce com do ensino ao trabalho produtivo, ‘como um dos mais
poderosos meios de transformação da sociedade’, mas subordinando-o à rigorosa regulamentação da duração
do trabalho, segundo as diferentes idades (em 1866, tinha assim especificado: duas horas entre os 9 e 12 anos,
quatro horas entre os 13 e 15 anos, seis horas entre os 16 e 17 anos, quatro horas entre os 13 e 15 anos, seis
horas entre os 16 e 17 anos) (Marx, Engels, 1962, p.190;1864b, p.82-83) (MANACORDA, 2010, p.105-106).
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lideranças no processo revolucionário de 1917. Pistrak escreveu, em 1924, a obra
“Fundamentos da Escola do Trabalho”, na qual sistematizou sua experiência pedagógica na
condução da Escola Lepchinsky, trazendo elementos fundamentais para a compreensão de
uma pedagogia socialista (CALDART, 2008).
Essa nova concepção de educação tinha como princípio uma educação coletiva,
integrada aos movimentos de transformação social e, por conseguinte, contribuía para o
avanço do socialismo. Nessa ótica, Freitas (2009, p.18) ressalta:

[...] a grande revolução socialista de outubro abriu ante Pistrak e outros professores
horizontes avançados e imensos para a aplicação de suas forças, conhecimentos e
habilidades na criação da nova escola do trabalho. Quando o Comissário Nacional
de Educação (o NarkomPros) começou a organização das primeiras escolas
comunas, Pistrak foi trabalhar na Escola Comuna P. N. Lepeshinskiy junto a
pedagogos tão entusiastas como ele: R. M. Mikelson (professor de Ciências Naturais
e de Economia Rural, posteriormente – membro da academia das Ciências
Pedagógicas da Rússia, diretor do Instituto de Pesquisa Científica de Pedagogia de
Latvia); A. I. Strazhev (professor de História, conhecido metodólogo,
posteriormente membro da Academia de Ciências Pedagógicas da Rússia; E. A.
Berezanskaia (professora de Matemática, autora conhecida de materiais didáticos e
exercícios de Aritmética) e outros. M. M. Pistrak trabalhou por cinco anos como
professor da Comuna. Estes foram anos de árduo trabalho, os quais o conduziram, e
ao coletivo de pedagogos e seus educandos, aos primeiros resultados positivos,
ainda que pequenos, mais perceptíveis, e à confiança da vitalidade da escola
socialista.

Outro educador russo que teve um papel importante nesse período revolucionário foi
Viktor Shulgin, que contribuiu com Pistrak nos seus escritos, principalmente na obra “EscolaComuna”. Shulgin foi educador e historiador e teve um papel relevante na educação ocupando
diferentes funções, como a experiência no Comissariado do Povo para a Educação, de 1918 a
1922, e como diretor do Instituto de Métodos do Trabalho Escolar, de 1922 a 1931.
A sua obra “Rumo ao politecnismo” é uma coletânea de artigos e conferências
proferidas por ele. Esses textos aprofundam o conceito central da pedagogia socialista que
está na base da proposta educacional da Revolução Russa de 1917: o trabalho como princípio
educativo.

Nessa obra, Shulgin discute, fundamentalmente, o conceito de “trabalho

socialmente necessário” evoluindo para o conceito de politeísmo (FREITAS, 2013)
Para Freitas (2013), Shulgin propõe um sistema de ensino politécnico que vai desde os
anos iniciais até o ensino superior. O conceito de trabalho socialmente necessário vai além da
articulação do ensino com o trabalho produtivo, implicando outras dimensões para o
entendimento ampliado do trabalho como princípio educativo.
O terceiro educador trata-se de Anton Semionovitch Makarenko (1888-1939),
pedagogo e escritor ucraniano, que exerceu uma função importante na educação da revolução
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socialista da Rússia. Tendo a integração da educação com o trabalho e a coletividade como
centralidade da sua proposta pedagógica, Makarenko contribuiu para criar as bases sociais do
novo homem na sociedade russa. Duas experiências marcantes na sua trajetória profissional
foram como diretor na Colônia de Gorki (1920-1928) e atuando na Comuna Dzerjinski (19271935). Nessas instituições, sua obra educacional foi marcada pela organização da escola como
coletividade (LUEDEMANN, 2002).
Tendo a instituição escolar como parte integrante de uma nova sociabilidade,
Makarenko realizou um trabalho político relevante seguindo as diretrizes do socialismo,
revelando uma nova relação da dialética do processo educacional. Assim, na concepção de
Makarenko, “[...] a escola passa a ser uma coletividade única, na qual têm que estar
organizados todos os processos educativos, e cada membro dessa coletividade deve sentir
forçosamente sua dependência com ela” (apud CAPRILES, 1989, p. 31).
Para Luedemann (2002, p.18),

Makarenko procurou realizar um projeto educacional no qual o problema deveria ser
refletido junto aos conceitos fundamentais do materialismo histórico de Marx, mas
principalmente das contribuições da análise sociológica de Lenin, produzindo, no
campo da pedagogia, uma educação das diferentes personalidades na direção de uma
exigência histórica para a produção de qualidade concreta.

Uma das principais obras de Makarenko foi o “Poema pedagógico”, que trata de
narrativas da sua experiência como diretor na Colônia de Gorki. Segundo a escritora russa
Tatiana Belinky (1985, p. 8), “[...] elas nascem da dialética das interrelações do coletivo e dos
personagens atuantes do livro, dos conflitos da vida e das situações, numa criativa solução do
difícil problema da fusão das imagens artísticas com as colaborações científicas”.
É importante destacar que o aporte teórico construído por Makarenko se deu sob as
bases socialistas, tendo a coletividade como um dos seus fundamentos no compromisso éticopolítico com a formação do sujeito revolucionário. Entretanto, ao analisar a sua obra,
deparamo-nos com uma contradição em relação aos princípios da pedagogia socialista.
Trata-se da defesa contundente da divisão social do trabalho em benefício da
coletividade, conforme é ressaltado por Luedemann:

Começamos, pois, pelos fios e tamboretes. E como se fazem tamboretes? Dizem
que, para fazer uma cadeira, o aprendiz deve saber confeccionar todas as suas partes,
que só assim será um bom oficial. Outros, pelo contrário, afirmam que não: que um
aprendiz deve se especializar em uma peça; o segundo em outra; o terceiro, a
enverniza etc. São estes últimos que estão certos. Mas, quando um ‘professor
perfeito’ viu esse trabalho, empalideceu, deu-lhe uma síncope: como podem tratar
assim o menino? Não faz mais que serrar esta peça, que horror. Sim, o menino não
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conhece mais do que esta peça, mas serra 200 peças no transcurso de uns minutos:
ele trabalha pela coletividade.
Nós necessitamos da divisão do trabalho. Atualmente não é tão necessário um
oficial que saiba fazer toda a cadeira, mas sim um operário que saiba trabalhar com a
serra circular e com a debulhadora. Na minha prática dispus de uma coletividade
trabalhadora e de um tipo de produção desta natureza (MAKARENKO, apud
LUEDEMANN, 2002, p.394).

Essa manifestação de Makarenko refere-se a uma transcrição de um trecho do texto de
sua autoria, intitulado “De minha experiência de trabalho”, inserido na obra “Anton
Makarenko: vida e obra – a pedagogia na revolução,” de Cecília Luedemann. Em nossa
concepção, considerando a consistência da obra de Makarenko quanto aos princípios
socialistas e o compromisso com a formação do homem novo, esse posicionamento se
apresenta como uma contradição. Embora seja uma posição a ser discutida, reconhecemos a
importância do seu legado para a construção de uma escola pública emancipatória.
Tendo como referência a contribuição desses três educadores – Pistrak, Schulin e
Makarenko – analisaremos o trabalho como princípio educativo nos CEIERs a partir das
seguintes formulações: “Relações com a realidade atual e a Autorganização dos alunos”,
como princípios da escola do trabalho de Pistrak. “O trabalho socialmente necessário” de
Schulgin e a “autogestão e coletividade” como aportes teóricos da obra de Makarenko.
Na apresentação do livro de Pistrak, “Fundamentos da Escola do Trabalho”, Roseli
Caldart (2008) destaca os dois grandes princípios que são apresentados nessa obra: “As
relações da escola com a realidade atual” e “A auto-organização dos alunos”.
Sobre o princípio das relações da escola com a “realidade atual”, Pistrak (2008, p. 3233) destaca que:

O objetivo fundamental da escola é, portanto, estudar a realidade atual, penetrá-la,
viver nela. Isto não quer dizer, certamente, que a escola não deve estudar as ruinas
do passado: não, deve estudá-las e assim será feito, mas como compreensão de que
são apenas ruínas do passado e de que seu estudo deve ser iluminado, à luz da luta
travada contra o passado e da transformação da vida que deve levar à sua liquidação.

Para Pistrak (2008, p. 33), a “realidade atual” deve fazer parte do currículo escolar, ela
“[...] deve invadir a escola, mas invadi-la de uma forma organizada; a escola deve viver no
seio da realidade atual, adaptando-se a ela e reorganizando-a ativamente”. De acordo com o
autor, é importante uma reflexão para rever a concepção de ensino tradicional, sugerindo que
a escola faça “[..] uma revisão completa do próprio objeto de ensino, da introdução no
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programa de estudos necessários à boa compreensão da realidade atual” (PISTRAK, 2008, p.
33).
A partir da análise documental dos CEIERs, é notória a vinculação de temas voltados
para a “realidade atual” no PPP, nos Planos de Cursos e em outros documentos dos três
centros de educação. A agroecologia é um dos temas contemporâneos que assume a
centralidade da formação técnica numa articulação entre ciência, cultura e trabalho.
A adoção da agroecologia por meio de uma perspectiva que incorpora cuidados
especiais com o meio ambiente coloca como prioridade não só a produção, mas também a
sustentabilidade do sistema de produção. Dessa forma, a agroecologia se consolida como um
potencial técnico e científico, valorizando a cultura campesina numa relação dialética com a
agricultura convencional, reduzindo os danos ambientais e fortalecendo a segurança alimentar
e nutricional. É nessa abordagem que a agroecologia se configura como uma “realidade atual”
(IMAGENS 4, 5 e 6) que perpassa o PPP dos CEIERs, conforme é abordada na introdução do
PPP do CEIER/AB (2014, p. 7):

Fortalecer a agroecologia e possibilitar que ela seja assimilada no dia-a-dia do
camponês como forma ecologicamente sustentável, economicamente viável e
socialmente justa. E, principalmente, mostrar que a agroecologia é uma alternativa
de complementação de renda, para a agregação de valores aos produtos da região
garantindo a melhoria de qualidade de vida camponesa. Proporcionar ao estudante
conhecimento teórico e prático, preparando-o para as mudanças que estão
acontecendo no meio rural, onde o camponês, precisa interagir e acompanhar a
realidade do mundo contemporâneo.

Imagem 7 - Registro fotográfico de
adubação orgânica do CEIER/AB

Fonte: Arquivo CEIER/AB.
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Imagem 8 - Registro fotográfico da
colheita de hortaliças no CEIER/AB

Fonte: Arquivo CEIER A/B.

Imagem 9 - Registro fotográfico da colheita de morangos no CEIER/BE

Fonte: Arquivo CEIER/BE.

A “realidade atual” também está muito presente nos trabalhos que são realizados pelos
alunos do ensino médio integrado como requisito da instituição para a conclusão do curso. A
orientação da escola aponta para uma escolha de tema comprometido com a comunidade e
com a “realidade atual”. Sobre essa orientação, o professor Claudiney Helmer, coordenador
de Estágio do curso Técnico em Agropecuária do CEIER de Vila Pavão, ao ser perguntado
como se dá a escolha do tema que o aluno pesquisa, ressaltou:

O trabalho tem início com uma reunião entre os professores e alunos, onde nós
colocamos para eles os vários temas dentro de uma proposta naquilo que o curso tem
capacidade de oferecer, ou seja, tudo voltado para a agropecuária, com foco na
agroecologia. A partir desta intervenção, os alunos ficam livres para escolher um
tema a se desenvolver. As escolhas desses temas sempre estão diretamente ligadas à
comunidade em que eles estão inseridos. Orientamos para a escolha de temas
voltados para a atualidade, para que a escola seja uma produtora de conhecimentos a
partir de um tema atual voltado para a nossa realidade no desenvolvimento da
agricultura e pecuária da região. Esse trabalho se dá de forma conjunta entre equipe
de professores e os alunos onde eles buscam informações tanto técnicas, quanto
teóricas, mas sempre buscando tema da atualidade. A partir daí eles começam a
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fazer um levantamento bibliográfico daquele tema que pretende desenvolver
(COORDENADOR DE ESTÁGIO, CEIER/ VP, 2014, grifo nosso).

Quando pedimos ao coordenador de estágio que exemplificasse alguns estudos de
impacto que poderiam ser temas voltados para a comunidade campesina da região ele
destacou algumas pesquisas, dentre elas, um estudo recente sobre a cultura do nin (árvore) na
comunidade. Sobre esse estudo, ele nos disse:

Outro estudo que teve uma boa repercussão na comunidade é uma pesquisa que foi
feita fora da escola com o uso da árvore do nin como mourão vivo, como alternativa
mais econômica e mais sustentável para o produtor que ultimamente tem usado a
estaca de eucalipto. Além de ser um mourão vivo, para as plantações de maracujá,
pimenta do reino e outras trepadeiras, ele tem outras utilidades, como repelente
natural. Então, o nin é mais benéfico para o meio ambiente. O nin é uma árvore
antiga e foi introduzida aqui, na região noroeste do Espírito Santo, pelo CEIER de
Vila Pavão, e hoje ele se espalhou para muitos lugares. Os produtores já estão
usando aqui, na região, como estaca. Então, o CEIER de Vila Pavão foi pioneiro na
divulgação da cultura do nin na região. O nin também pode ser utilizado como
alternativa no controle de pragas e doenças. As folhas do nin têm uma ação de
fungicida. Ele não é daqui do Brasil. É uma espécie asiática, arbórea e lenhosa
também. Então baseados nestas informações, os alunos têm dedicado à pesquisa do
nin (COORDENADOR DE ESTÁGIO, CEIER/VP, 2016).

Esse exemplo da cultura do nin como mourão vivo na região foi bastante ilustrativo no
que se refere à integração da ciência com o trabalho, o que permitiu um avanço significativo e
uma alternativa mais sustentável, orientados por bases científicas e manejo de recursos
naturais, como forma de reduzir os danos ambientais. Com a divulgação da pesquisa do nin
para os agricultores da região, a educação cumpre a sua função social para além dos muros da
escola, e os alunos passam a incorporar essa realidade, considerando que, para Pistrak (2008,
p.34), [...] “o objetivo que os alunos devem atingir é não somente estudar a realidade atual,
mas também se deixar impregnar por ela”.
Finalizando a entrevista com o professor Claudiney sobre a incorporação da “realidade
atual” nos estudos de campo, ele abordou, como um grande desafio que está colocado para a
escola hoje, a crise hídrica que atinge a região norte e noroeste do Espírito Santo. Sobre esse
tema ele afirmou:

A escola tem um foco na formação humana voltada para o meio ambiente. Então a
crise hídrica, que é uma realidade na nossa região, tem sido muito discutida com os
alunos, não só do curso técnico como também para os alunos do ensino
fundamental, uma vez que a própria escola vem sofrendo com a crise hídrica, por
causa da perda total da água na propriedade da escola. Estamos sendo abastecidos
pelo caminhão pipa da prefeitura e para a plantação temos utilizado a água dos
vizinhos devido a essa grande necessidade. Nós percebemos que uma das nossas
ações para conscientizar os nossos alunos é que não basta só reflorestar as nascentes,
não é só plantando árvores, não basta fazer isso. Tem que haver um conjunto de
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ações voltadas no sentido da produção da água. Nós sabemos que a água não vai
acabar, porque é um ciclo natural e sendo esse ciclo natural, nós conseguimos
produzir a água, mas não sabemos onde ela vai cair. Eu posso produzir a água aqui e
ela está saindo muito longe daqui e para a natureza – a natureza conduz essa água
para algum lugar. A gente tem aqui, na escola alguns exemplos aplicados aqui, na
escola, com os nossos alunos. Recentemente realizamos um plantio de mais de cem
mudas de árvores de várias espécies no sentido de proteger uma área, porque não
basta proteger a nascente em si, mas também nos morros, que é lá que dá origem às
nascentes. Temos que ter um cuidado. E falar com os nossos alunos para eles
levarem essas informações para as suas famílias porque nós sabemos que essa água
retorna para a atmosfera em forma de vapor. É natural isso. O que nós percebemos
hoje na nossa região é que os produtores constroem pequenas barragens, uma
barragem com certa quantidade de água. Aí ele vai lá aumentando o espelho de
água, tem aumentando este espelho ele contribui para a perda de água. O produtor
precisa ter essa consciência. Um exemplo, uma barragem com uns 100 metros
quadrados, o meu espelho de evaporação está em função desta área em metros
quadrados. E, no Espírito Santo, esta evaporação está muito alta nos últimos tempos.
Então você tem lá uma área relacionada a 100 metros, vai dobrar, vai aumentar a
evaporação do espelho dele, sendo que a água que abastece ele é a mesma... Então
esta questão das barragens na nossa região tem que ser revista, porque a questão não
é aumentar a área dessas barragens; a questão é trabalhar de forma que você tem
uma menor área de evaporação, protegida para você ter esta água retornando
naturalmente, você pode reduzir o retorno desta água na atmosfera.

As contribuições do coordenador de estágio na contextualização da “realidade atual”
presente nos trabalhos de conclusão de curso, com essa estreita relação entre trabalho e
educação, contribuíram para que:

[..]no fundo, poderíamos definir a realidade atual da seguinte forma: luta pelas
formas sociais novas do trabalho. A partir daí o trabalho se encontra no centro da
questão, introduzindo-se na escola como um elemento de importância social e
sociopedagógica destinado a unificar em torno de si todo o processo de educação e
formação (PISTRAK, 2008, p. 44, grifo nosso).

Outro legado da obra de Pistrak(2008), “Fundamentos da escola do trabalho”, referese à “Autorganização dos educandos como base no processo pedagógico da escola”. Na
apresentação dessa obra, Roseli Caldart (2008, p. 13, grifo nosso) esclarece:

Pistrak defendia que esta era uma grande transformação histórica a ser feita na
escola: a participação autônoma, coletiva, ativa e criativa das crianças e dos jovens,
de acordo com as condições de desenvolvimento de cada idade, nos processos de
estudo, de trabalho e de gestão da escola. Por auto-organização Pistrak entendia a
constituição de coletivos infantis ou juvenis a partir da necessidade de realizar
determinadas ações práticas, que podem começar com a preocupação de garantir a
higiene da escola, e chegar a participação efetiva no Conselho Escolar, ajudando a
elaborar os planos de vida da escola.

Para garantir a funcionalidade de uma escola do campo com aproximadamente 20
hectares e com um número de profissionais muito reduzido e pela falta de sensibilidade do
Governo Estadual sobre a demanda dessas instituições, no que se refere aos recursos
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humanos, esses centros têm adotado um trabalho coletivo com a participação de alunos,
denominado no PPP de “autorganização”, conforme está expresso na apresentação do PPP do
CEIER/AB:
O CEIER ‘Centro Estadual Integrado de Educação Rural’ tem como objetivo a
formação integral dos estudantes, oportunizando a autoconfiança, o pensamento
crítico, a iniciativa, a criatividade, a cooperação, a responsabilidade, o respeito à
natureza e ao semelhante, valorizando as potencialidades individuais, coletivas e
comunitárias efetivando uma educação diferenciada que privilegie os filhos de
camponeses e que tenha como filosofia os princípios da Agroecologia. As atividades
desenvolvidas nesse sentido envolvem os Temas Geradores, Transversais e de
Impacto.
Dentre estas atividades destacamos: palestras, visitas de estudo, pesquisas para
elaboração do caderno da realidade, viagens, apresentação das atividades
interdisciplinares trimestrais (momento celebrativo), confecção de materiais
didáticos, organização da biblioteca, atividades eletivas (estudo dirigido e oficinas
da realidade), dias de estudo, datas comemorativas, planejamento interno,
ornamentação da Escola, Projeto de Educação Religiosa, atividades no Lied,
organização da horta medicinal, auto-organização, jardim e UDEP’s (Unidades de
Demonstração, Experimentação e Produção), orientação técnica a agricultores,
cursos e palestras para a comunidade, efetivação de parcerias, visitas às famílias dos
estudantes, coordenação de jogos estudantis, Dia de Campo, Festa de Integração
Comunitária, Eventos Culturais (Recital), participação em eventos (Semana do
Fazendeiro, Feira do Verde, Seminários, Semana da Agroecologia, entre outros),
Feira de Ciências, Festa da Colheita, Feira para divulgação da produção
agroecológica do Centro (PPP- CEIER/AB,2014, p. 1).

O documento intitulado “A Autorganização do CEIER de Águia Branca” explicita
como se dá esse processo no cotidiano da escola:

A auto-organização ou o trabalho coletivo desenvolvido no CEIER acontece da
seguinte maneira:
No início do Ano Letivo, são escolhidos os professores representantes de cada série,
que são encarregados de organizarem a sua turma no decorrer do ano.
São os professores representantes juntamente com sua turma que dividem as
atividades de auto-organização, que consistem em: limpeza e organização da sala de
aula de acordo com o tema gerador trimestral, mapeamento da turma, organização
dos livros didáticos, organização de murais e painéis na sala de aula, cuidado com o
lixo, distribuição das tarefas a serem desempenhadas fora da sala de aula pelos
estudantes, na semana de auto-organização da turma, entre outras.
A semana de auto-organização consiste na organização dos espaços da escola, pelos
estudantes e professores responsáveis pela turma. Cada turma é responsável pela
organização da escola durante uma semana, começando pela turma da 3ª série do
EMI, passando pelas demais turmas até chegar no 6º ano do Ensino Fundamental. A
turma é dividida em grupos, pelos professores representantes, para a realização das
seguintes tarefas: oração da manhã; organização da fila na entrada do refeitório, nos
horários de lanche e almoço; recolhimento das louças e talheres; limpeza do
refeitório; limpeza do pátio externo; recolhimento dos lixos.
Com este trabalho de organização dos espaços escolares, pelos estudantes, percebese uma maior autonomia, responsabilidade e respeito dos estudantes frente às
atividades que se desenrolam no dia a dia da escola. Além de desenvolver nas
estudantes novas potencialidades, como superar a timidez, coordenar e ser
coordenado e capacidade de resolver pequenas questões do cotidiano da escola.
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O quadro a seguir traz uma relação de atividades de auto-organização de um dia da
semana, que são desenvolvidas pelos alunos coletivamente:

Quadro 2– Relação de atividades de auto-organização
Terça-feira
Oração da Manhã
Entrada do
refeitório
Recolhimento da
louça
Limpeza do
refeitório
Limpeza do quintal

Jeane/ Thainá
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da tarde
Samara
Lucas
Jelciane
Ellen Cristina
Pedro
Amanda
Manhã
Almoço
Tarde
Bruno
Willian
Marcelo
Kauã Inácio
Matheus
Cauan Mendes
Manhã
Almoço
Tarde
Ramon
Márcia
Letícia
Douglas
Enzo
Kaique
Luana
Wendel
Parte de baixo
Parte de cima
Sidhorrana
Rayssa
Júlia
Vírginia

Fonte: Elaborada pela Equipe Gestora da Escola.

Além do quadro organizado pela Equipe Gestora da Escola, há também as atividades de autoorganização construídas coletivamente pelos alunos. O quadro abaixo é uma transcrição do
“Caderno da Realidade” de uma ex-aluna do 3º ano do ensino médio integrado, durante o
desenvolvimento do tema gerador “Solo e questão agrária”, tendo como subtema:
“Movimentos sociais e questão agrária”, do terceiro trimestre de 2013.

Quadro 3- Atividade de auto-organização realizada pelos alunos
Organização e limpeza
Leonardo
Ramony
Paulo
RicardoDayane

Motivação e gerenciamento
Angélica
Leonara Carletti
Monique
Gesica

Organização da sala
Antonielly
Thieris
Julio
Thiago
Jéssica

Organização das atividades
extraclasse
Tatiane
Meriele
Marcos
Leonara Amichi
Bruno

Fonte: Transcrição do Caderno de Realidade de uma ex-aluna Angélica ( CEIER AB
2013).
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Para além das atividades descritas no quadro acima e no quadro organizado pela
turma, há uma série de atividades coletivas que são desenvolvidas pelos alunos, sobre a
orientação dos professores, como: cunicultura, pastagem, jardinagem, colheita, pocilga,
galinheiro, beneficiamento de alimentos, compostagem etc. Com esses afazeres cotidianos no
CEIER, “[...] deduz-se que a autorganização das crianças não é um jogo.
Deve ser uma necessidade, uma ocupação séria” (PISTRAK, 2008, p.196). Para tanto,
os alunos deverão ser encarregados “[...] de uma responsabilidade sentida e compreendida. A
autonomia escolar só pode se basear num trabalho sério e que implica responsabilidades
(PISTRAK, 2008, p.197). A figura abaixo ilustra um trabalho coletivo na execução do
paisagismo da entrada da escola, registrando o antes e o depois dessa atividade.
Imagem 10 - Registro fotográfico da atividade de auto-organização de
paisagismo do CEIER /AB

Fonte: Arquivo do CEIER /AB.

Pistrak (2008, p.43), quando afirma que “[...] os dois fatores - ‘realidade atual’ e ‘autoorganização’ -, que determinam o caráter da escola soviética do trabalho, baseiam-se no
mesmo princípio: a concepção marxista e revolucionária dos objetivos da escola”, expressa a
relação da sua formulação teórica com a proposta pedagógica dos três CEIERS. Embora esse
autor não seja citado em nenhum documento da escola que por nós analisado, é notória a
coerência do seu pensamento com o cotidiano dos CEIERs.
As formulações teóricas de Shulgin estão presentes na obra “Escola-comuna, onde o
autor deu uma importante contribuição a partir dos conceitos de ‘autorganização’ e
‘atualidade’ numa articulação com a categoria trabalho” (FREITAS, 2013). Particularmente
na obra “Rumo ao politecnismo” ele apresenta o conceito de “trabalho socialmente
necessário”. Ao prefaciar esse livro, Luiz Carlos de Freitas (2013, p.10) esclarece:

Essas formulações de Shulgin, que se desenvolvem a partir da concepção originária
de politecnia em Marx, para serem úteis em uma prática concreta em dado momento
histórico, devem ser estudadas coerentemente com as exigências do materialismo
histórico dialético, ou seja, como chave de interpretação da relação entre escola e
trabalho, o que não pode prescindir de uma atualização da análise dos processos de
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trabalho, de produção, suas contradições em nossos dias, tanto no campo como na
cidade.

Quanto ao trabalho socialmente necessário, Freitas (2013, p.09) afirma que;

O conceito de trabalho socialmente necessário vai além da articulação do ensino
com o trabalho produtivo, permitindo que se pense um sistema politécnico desde a
educação infantil. Isso já é uma contribuição importante, pois estamos mais
inclinados a assumir a politecnia quando se trata do ensino na escola de nível médio
e, mesmo assim, em sua conexão com o trabalho produtivo. O conceito de trabalho
socialmente necessário abre outras dimensões para o entendimento ampliado do
trabalho como princípio educativo.

No pensamento de Schulgin, há uma preocupação também com a escola agrícola, no
momento em que o autor faz a seguinte indagação:

Mas, e o trabalho agrícola, a escola do campo? Como fazer com ela? Haveria algum
passo na direção da escola do trabalho? Evidentemente, ela introduz a criança no
ambiente de trabalho, puxa-o para o trabalho produtivo, mas aqui, é claro, à nossa
frente sempre fica o mesmo problema: apresentar as formas racionais de economia,
isto é, as formas da grande produção agrícola socialista, ensinar o trabalho agrícola
coletivo, ferramentas modernas de trabalho, ensinar a usá-las, demonstrar e pensar
em como se pode começar a reconstruir, introduzir as novas formas, os métodos
aperfeiçoados do granjeio em uma dada aldeia (SCHULGIN, 2013, P. 41).

Essa indagação de Schulgin se coaduna com os princípios pedagógicos presentes no
dia a dia dos CEIERs, onde a formação técnica é uma realidade a partir do ensino
fundamental, por meio das atividades de Agricultura I (Horticultura), Agricultura II
(Fruticultura) e Agricultura III (Cultura Anuais e Perenes), de Zootecnia e Economia
Doméstica. No ensino médio, a proposta da formação técnica é integrada à formação geral.
Dessa forma, a categoria trabalho no CEIER vai “[...] tornando-se constantemente mais
complexo e indo além da situação imediata da vida infantil” (SCHULGIN, 2013, p. 153).
Nesse sentido, “[...] o trabalho produtivo deve familiarizar as crianças com as mais diversas
formas de produção, até as mais altas” (SCHULGIN, 2013, p. 153).
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Imagem 11 - Registro fotográfico da filetagem
de tilápia na aula de Economia Doméstica no
CEIER/VP

Fonte: Arquivo do CEIER/VP.

Imagem 12 - Registro fotográfico da
confecção de um bolo de banana na aula de
Economia Doméstica no CEIER/VP

Fonte: Arquivo do CEIER/VP.

Imagem 13 - Registro fotográfico da vacinação
do gado na aula de Produção Animal no
CEIER/VP

Fonte: Arquivo do CEIER/VP.
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Imagem 14 - Registro fotográfico de
atividade prática na pocilga no
CEIER/AB

Fonte: Arquivo do CEIER/AB.

Imagem 15 - Registro fotográfico de atividades práticas no setor de cunicultura no
CEIER/AB.

Fonte: Arquivo do CEIER/AB.

Os registros fotográficos das diversas atividades no âmbito da produção vegetal, da
produção animal e da economia doméstica, presentes no currículo dos CEIERs, são a
demonstração da introdução na vida laboral no campo. Para Schulgin (2013, p. 41-44), “[...] o
trabalho é o fundamento da vida, o fundamento do trabalho educacional, é a melhor maneira
de ensiná-los a viver com a atualidade de ensinar”. Ainda sobre o trabalho socialmente
necessário, acrescenta o autor que ele “[...] requer não apenas conhecimentos e habilidades,
não só o treino, mas também uma organização específica ou auto-organização. Exige,
portanto, a organização. E isso é muito importante. É muito necessário” (SCHULGIN, 2013,
p.113).
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As imagens contribuem para compreender as experiências que são praticadas como
trabalho educativo, consolidando essas instituições de ensino como uma “Escola do trabalho”
(SCHULGIN, 2013). Para além das imagens de execução de diversas tarefas nos centros,
apresentamos a seguir concepções de trabalho de alguns egressos do CEIER que participaram
da nossa pesquisa. Foi perguntado a esses jovens se eles estavam inseridos no mundo
trabalho. Logo em seguida, indagamos: como você avalia a importância de seu trabalho para
você, para a sua comunidade, para o país?

Ser intérprete de Libras, para mim é uma realização, pois é o que eu almejava,
trabalhar na área da educação especial. Contribuir para que pessoas que não ouvem
possam ter acesso aos seus direitos, como ir a um teatro, ir ao médico, ir à escola,
ingressar em uma universidade, são direitos básicos que são possíveis pela presença
de um interprete de libras. A comunicação é a base para que esses direitos sejam
reais. É pelo intérprete que o surdo é incluso na sociedade. Não só para a pessoa
surda, mas para toda comunidade que está ao seu redor, sua família, e toda sociedade
que muitas vezes não compreende a cultura e a forma do surdo se comunicar, então
levo para essas famílias, para essas pessoas a importância da aceitação da língua de
sinais, a importância também do uso de um implante coclear e os benefícios que ele
pode trazer para as pessoas surdas e suas famílias. Sou uma ponte de comunicação,
entre o mundo dos sons e o mundo do silêncio (MARCOS, EGRESSO CEIER/AB,
2016).
A Enfermagem é uma das mais belas e nobres profissões, pois exige de mim uma
atenção integral ao outro, uma dedicação e persistência incansáveis, requer de mim
um amor e um cuidado intenso, inesgotável, não denominado por acaso de: A Arte
do Cuidar. Temos duas escolhas na Enfermagem, ou decidimos amar
incondicionalmente ou nos deixamos tornar os seres mais frios e incompreensíveis
existentes na terra, e eu decidi amar, visto que o mesmo nos transforma, nos molda,
nos capacita a sermos seres imensamente melhores do que éramos ou julgávamos
ser. Uma Enfermagem feita com amor refletirá em uma comunidade cuidada, sarada,
amada. Se todos os municípios fossem reflexo dessa mesma atitude, teríamos um
país e uma nação melhores, pois o amor gera amor, assim como gentileza e cuidado
geram igualmente o que é dado (WENDRYO, EGRESSO CEIER/VP, 2016).

Esses dois jovens, egressos do Curso Técnico em Agropecuária nos CEIERs de Águia
Branca e Vila Pavão, respectivamente – o primeiro um estudante universitário de Letras na
Universidade Federal do Espírito Santo que atua como intérprete de Libras, e o segundo um
jovem recém-formado em Enfermagem que exerce a profissão – têm em comum a
continuidade de estudos em nível superior, mas não ingressaram em cursos correlatos com o
curso técnico de nível médio. Outra convergência do pensamento desses jovens é a
concepção humanista deles em relação ao trabalho, numa visão do humano como o centro da
vida, que coaduna com um conceito de humanismo que, para Paviani (2007, p.15).

[...] pressupõe uma concepção do humano como centro da vida, das relações de
produção e de comunicação, das relações entre os indivíduos e as sociedades. Não se
trata apenas do humano como valor, mas do humano como realidade ético-
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ontológica. O humano não é um adjetivo, uma qualidade, mas um modo
fundamental de existir no mundo. E, exatamente nesse sentido, se pode afirmar que
todos os homens são iguais e são sujeitos dos mesmos direitos e deveres
fundamentais.

Outro jovem, egresso do Curso Técnico de Agropecuária do CEIER/AB expressa
assim, a sua concepção quanto à importância do trabalho na sua vida e para a comunidade:

Além de uma importância financeira, o crescimento profissional é de grande
importância para mim. Acredito que o emprego de tecnologias na agricultura
familiar traz maiores comodidades ao produtor, resultando assim na redução do
êxodo rural. Em meu trabalho busco sempre formas de educar o produtor quanto à
preservação ambiental, uso indiscriminado de defensivos e preservação dos recursos
hídricos. Acredito que o agronegócio aliado ao respeito pelo meio ambiente é o
caminho que todos devem tomar (LUCAS, EGRESSO CEIER/ AB, 2016).

Quanto ao posicionamento desse jovem egresso do CEIER que exerce a função de
desenhista de projetos de irrigação, há dois aspectos importantes a serem considerados.
Primeiro, uma aplicação do conhecimento teórico e prático adquirido no CEIER no seu Curso
de Técnico em Agropecuária, exercendo uma função orientadora, com o conhecimento
científico do jovem técnico na tarefa de “educar o produtor quanto à preservação ambiental”.
O segundo aspecto reflete um “ponto fora da curva”, pela sua clara defesa do agronegócio.
Embora ele faça uma ressalva de um agronegócio “aliado ao respeito, ao meio ambiente”,
esse pensamento não reflete a concepção de agricultura que perpassou toda a sua formação no
CEIER. Talvez, nessa contradição, resida aí a cooptação pelo pensamento dominante do
agronegócio presente hoje de uma forma massificada na grande mídia, num convencimento de
geração de emprego e renda, mas negando a sua incompatibilidade com o desenvolvimento
humano de forma sustentável.
Considerando que o trabalho socialmente necessário exige, por parte dos alunos, “[...]
a capacidade de ação, engenhosidade, observação, desenvoltura” (SCHULGIN, 2013, p.113),
podemos perceber (por meio das Imagens 10, 11 e 12), nas falas dos jovens egressos do
CEIER, que muitos desses elementos são destacados por Schulgin. Além das características
descritas pelo autor, a contribuição teórica de Makarenko também coaduna com a concepção
de trabalho socialmente necessário.
Nesse sentido, ao discorrer sobre o trabalho como princípio educativo, como um dos
pilares da proposta pedagógica dos CEIERs, parece-nos bastante coerente trazer os conceitos
de “coletividade” e “autogestão” tão marcantes na obra de Makarenko que, em nossa
compreensão, dialogam com os desafios cotidianos na realização do trabalho coletivo nessas
instituições de ensino. Esses dois conceitos foram decisivos na proposta pedagógica desse
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educador, gerando espírito de colaboração, solidariedade, respeito, autoridade compartilhada e
disciplina. Para Makarenko (2010, p. 48, apud OLIVEIRA, 2012):

Não devemos falar apenas sobre a formação profissional da nova geração, mas
também sobre a educação e um novo tipo de comportamento, de caracteres e de
conjuntos de traços de personalidade que são necessários, precisamente no Estado
Soviético.

O “Poema pedagógico” é uma obra literária e biográfica que traz ao diálogo a sua
intensa experiência durante o período em que Makarenko dirigiu a Colônia de Gorki –
instituição de ensino de menores abandonados e marginalizados. Nesse livro, o autor expressa
a sua intencionalidade e persistência no comprometimento com a formação integral dos
educandos, tendo como horizonte a nova sociabilidade. Sobre essa obra, Luedemann (2002,
p.19) ressalta:

Poema Pedagógico, principal obra literária de Makarenko, é a narrativa em que o
conflito principal é a construção da coletividade e da transformação dos sujeitos
nesse processo. Para os leitores, é a chance de poder vislumbrar, na concepção
pedagógica de Makarenko, a criança real, concreta, as diferentes personalidades e o
modo pelo qual se desenvolve cada uma delas de forma diferenciada no processo de
autogestão.

Não há dúvidas quanto à atualidade das ideias de Makarenko para os desafios da
escola brasileira na contemporaneidade, tendo como horizonte a formação omnilateral do ser
humano. Essa concepção de formação integral defendida por Makarenko se configura como
base material para a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. É
nesse compromisso ético-político com a formação do homem novo no contexto do período
revolucionário na Rússia que

[...] o jovem pedagogo Anton Semióvith Makarenko começa, em 1920, já com 32
anos, a fixar os parâmetros que revelariam uma nova relação, entre a teoria e a
prática, da dialética do processo pedagógico. Assim, com ele, a escola passa a ser
uma coletividade total e única, na qual têm que estar organizados todos os processos
educativos, e cada membro dessa coletividade deve sentir forçosamente sua
dependência com relação a ela (CAPRILES, 1989, p. 31).

O conceito de “coletividade” que assume uma centralidade nos aportes teóricos de
Makarenko pressupõe um modelo de escola baseada na vida em grupo, na autogestão, no
trabalho coletivo e na disciplina. Para Makarenko, essa concepção de escola deveria ser um
espaço amplo, integrando sociedade e natureza, “[...] relacionando-se às necessidades sociais
de cada momento histórico, mas dirigida por um objetivo estabelecido coletivamente por
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professores e alunos” (LUEDEMANN, 2002, p.18) numa perspectiva de “[...] constituição
dialética da coletividade em seus diferentes aspectos – educação instrução e trabalho
produtivo” (LUEDEMANN, 2002, p.19).
É na Colônia de Gorki que Makarenko tem uma de suas grandes experiências, um
laboratório, onde a disciplina e a coletividade caminham juntas, nas mais diversas atividades
cotidianas por meio de uma organização coletiva e democrática, conjugando educação e
trabalho. Devido à complexidade e ao grande desafio da colônia em educar um grupo de
crianças abandonadas para uma nova sociedade revolucionária, esse coletivo tornou-se um
organismo complexo, assim manifestado nas palavras de Makarenko ( 1987, p.153): “[...] em
última análise, eu defendia a criação de um coletivo vigoroso, e, necessário, severo e
motivado, e só sobre o coletivo eu apoiava todas as esperanças”.
O pensamento de Makarenko suscita um grande interesse devido à convergência da
teoria com a prática e da educação com o trabalho. Considerando a visão de Capriles (1989,
p.163), da “[...] coletividade como uma microestrutura social, na qual se reproduz um tipo de
relação característico para todo o conjunto da sociedade,” percebemos uma correlação dessa
concepção de coletividade presente na análise dos documentos produzidos nos CEIERs, como
na apresentação do PPP do CEIER/BE:
Esta proposta pedagógica foi elaborada de forma participativa, em conformidade
com os princípios éticos e políticos, visando ser o instrumento de transformação na
medida em que expressa o compromisso com o coletivo.
A participação de todos na construção da Proposta Pedagógica (PP) vem ao encontro
à visão de uma educação democrática, que de tão importante está relacionada à
melhoria das condições de vida e de saúde dos envolvidos no processo. A sociedade,
bem como sua inteligência, é coletiva e está presente em todos nós. Portanto, somos
todos capazes de opinar, aprender, imaginar, participar, enfim, de fazer progredir as
conquistas e as relações sociais de um determinado contexto.
A participação é uma grande aliada do poder que se estabelece de forma
democrática, capaz de legitimá-lo: pelo seu exercício e efetivação conquistada,
aliados engajados e corresponsáveis com as ações propostas, ao invés de possuir
apenas seguidores submissos diante de um poder imposto. É a coletividade que, pela
leitura da realidade, irá manifestar seus objetivos e assumirá compromissos,
conferindo a proposta pedagógica singularidade e identificação com a escola ( PPP
BE, 2014, p.6-7).
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Imagem 16 - Registro fotográfico de uma
atividade coletiva de colheita de capim para os
animais no CEIER /BE

Fonte: Arquivo do CEIER/AB.

Imagem 17 - Registro fotográfico
apresentação do coral no CEIER/AB

da

Fonte: Arquivo do CEIER/BE

As Imagens 16 e 17 mostram atividades bem diferentes, mas que trazem a
“coletivamente” como uma característica comum. A ilustração 11 é bastante simbólica no que
se refere à importância do trabalho coletivo. No caso fotografado, trata-se de uma atividade
primordial, que é a colheita de capim para a alimentação dos animais, enquanto a Imagem 12
expressa a incorporação da música no currículo do CEIER, como uma atividade que contribui
para fazer a integração entre cultura, ciência e trabalho.
A realização das atividades voltadas para a organização do coletivo, por meio de
tarefas cotidianas, configura-se como uma “autogestão” coletiva na pedagogia de Makarenko.
Assim, a “[...] escola deixa de ter a sala de aula como centro. O centro é a autogestão da
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coletividade, assegurada por uma direção única, o pedagogo responsável" (BAUER; BUFFA,
2010, p. 31).
Sobre a autogestão na concepção de Makarenko, os autores Bauer e Buffa (2010, p.
23, grifo nosso) esclarecem:

A obra teórica e prática de Makarenko relativa ao desenvolvimento da autogestão e
sua concepção do papel do ‘nó ativo’ na coletividade educativa são, de novo,
singularmente atuais. É preciso, evidentemente se prender menos às modalidades
concretas sistema de relações e rodizio das equipes de serviço na comuna, atividade
do conselho dos comandantes, assim como dos diversos comitês permanentes e
temporários etc. – que aos princípios, tais como, por exemplo, a participação de
todos os alunos sem exceção, mesmo os mais jovens, no exercício das diversas
funções de organização, na coletividade e de seus órgãos para as decisões tomadas,
sua execução e o controle de sua aplicação.

Ao trazermos o conceito de autogestão da obra de Makarenko, reconhecendo a sua
atualidade e aplicação para analisar a gestão escolar dos CEIERs, é importante registrar que a
sua experiência na organização da educação teve o seu ápice no período revolucionário da
Rússia. Para tanto, faz-se necessário uma contextualização quanto aos desafios da autogestão
nos dias atuais, reconhecendo que a proposta pedagógica desenvolvida por Makarenko se deu
sob as bases socialistas, enquanto os CEIERs estão inseridos em um sistema de educação com
uma autonomia limitada e altamente regulada sob a égide de uma política neoliberal, num país
que ainda precisa muito avançar quanto aos direitos à educação.
Para cumprir a tarefa de contextualização, vale ressaltar que os CEIERs foram
concebidos em 1982, durante o Governo Civil Militar, como uma proposta de educação
inserida no bojo das políticas compensatórias para enfrentar o êxodo rural, conforme
abordado no segundo capítulo desta tese. Nesta trajetória de 35 anos, a História cumpriu o seu
papel de registrar uma guinada progressista forjada por muitas lutas e resistências, envolvendo
escola, movimentos sociais e sociedade civil. O Plano de Curso do CEIER/AB (2014, p.3)
traz na sua apresentação uma breve análise da conjuntura em que o foi concebido o CEIER:

O CEIER nasceu, na verdade, num contexto de efervescência dos movimentos
sociais, de gestação de um novo sentimento de educação, de reforma agrária, de
políticas públicas e de repensar questões importantes como o estado de direito,
cidadania, relações de gênero e meio ambiente.
Com certeza, o CEIER não tinha este contexto visualizado, mas, por meio dos
professores que assumem a Escola com este espírito, com esta compreensão de
despertar no imaginário dos estudantes um novo modo de viver a relação com a
natureza, de organizar a vida da pequena propriedade, de resgatar seus valores que
estavam sufocados nos escombros e resíduos da revolução verde e que são
importantes num trabalho de educação que tem como preocupação a leitura da terra,
fora do contexto mercantilista, mas de sustentabilidade da família.
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Dentro desta complexidade que tece o processo de aprendizagem, o CEIER busca
ser um espaço de leitura e reflexão filosófica sobre a realidade que nos envolve. O
Centro se afirma numa maneira de pensar a educação no sentido de estar construindo
um projeto diferente de agricultura e de relação com a terra. (Plano de Curso, 2016
p.03)

Pela análise documental e pelas manifestações orais e escritas dos diversos sujeitos da
pesquisa, não há dúvidas de que, independentemente de algumas especificidades na gestão
dos CEIERs, em suas unidades, eles têm em comum os interesses do campesinato como
centralidade do currículo escolar. Outro ponto em comum são os desafios cotidianos na luta
por uma escola pública de qualidade para o homem do campo, que é o reconhecimento de que
“[...] a escola brasileira tem uma dívida histórica com o povo campesino” (PPP, CEIER/VP,
2014, p.21). Nesse sentido, “[...] a

tarefa do CEIER é formar seres humanos que tenham

consciência de seus direitos de dignidade como sujeitos do campo” (PPP, CEIER/VP, 2014,
p.21).
Hoje, porém, sob a égide de um “ajuste fiscal” no bojo das políticas neoliberais
adotadas no contexto da administração estadual do Espírito Santo, registra-se um impacto
significativo na gestão dos CEIERs, no que se refere à redução de verbas para a manutenção
dos centros – compra de insumos, material didático, equipamentos etc. – e também pela
redução de 15 horas para 5 horas na carga horária dos professores, “denominadas horas de
integração”, para realizar o trabalho no campo.
Uma alternativa construída coletivamente para o enfretamento das dificuldades
financeiras causadas por essas medidas é a comercialização dos alimentos produzidos nas
escolas, para levantamento de recursos necessários para a manutenção dos centros. As
imagens a seguir se referem à venda dos produtos em uma feira agroecológica de Águia
Branca:
Imagem 18 – Registro fotográfico da comercialização de produtos na Feira
Agroecológica de Águia Branca pelos alunos do CEIER/AB

Fonte: Arquivo do CEIER/AB.
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Essa atividade de “autogestão” na comercialização dos produtos colhidos e ou/
beneficiados no CEIER de Águia Branca, conforme imagens acima, é referendada pelo
Conselho de Escola. Esse colegiado é formado pelos seguintes segmentos: magistério, alunos,
profissionais administrativos, pais, representante da comunidade e diretor escolar. Esse
Conselho tem função consultiva, deliberativa e fiscalizadora. De acordo com o Regimento
Interno desse órgão, as reuniões ocorrem uma vez por bimestre ou extraordinariamente
quando se fizer necessário. Em todos os CEIERs, a gestão da escola é compartilhada com os
Conselhos de Escola. Seus representantes são escolhidos por meio de eleições em cada
segmento.
A gestão colegiada é prevista, no PPP dos CEIERs, como concepção de uma gestão
descentralizada. De acordo com o PPP do CEIER/BE o Conselho de Escola , é
[...] uma organização, composta por diversos segmentos da comunidade escolar, que
atua ao lado da direção e como apoio à escola. O que caracteriza fundamentalmente
o Conselho de Escola é o fato de que ele democratiza a gestão da escola pela
participação escolar.
O sucesso de um processo participativo nas escolas depende do envolvimento de
todos os integrantes da comunidade escolar, pois a participação como processo é
algo que se constrói no dia a dia, à medida que as pessoas envolvidas nessa
construção coletiva atinjam um amadurecimento gradativo em termos de
responsabilidade, competência e união, para fazer valer as decisões conjuntas
tomadas em prol de ‘querer mudar para que as coisas mudem’.
Articulado ao núcleo de direção o Conselho de Escola constitui-se em colegiado de
natureza consultiva, deliberativa e fiscalizadora.
O Conselho de Escola age de acordo com os princípios e diretrizes da política
educacional do Governo Estadual, da proposta pedagógica da escola e da legislação
vigente, contribuindo para o funcionamento eficiente e criativo das ações
administrativas e pedagógicas e promovendo a integração e a parceria junto aos
poderes públicos e comunidades escolar e local.
Tem seu próprio regulamento e estatuto e delega atribuições aos membros com a
finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a sua organização. (PPP CEIER/BE,
2014, p. 105-106).

Quadro 4 – Composição do Conselho de Escola do CEIER/BE.
Composição do Conselho de Escola - Data da Eleição: 10 de maio de 2012.
Conselho Administrativo
Presidente: Derlinda A. Livramento Carvalho
Vice-Presidente: Claudiovane Leite
Tesoureiro: Ana Karla de Jesus
Secretário: Meiriely Mendes Alves

Fonte: PPP- CEIER/BE, 2014.

Conselho Fiscal
Titular: André José Diniz Soares
Titular: Irení Rodrigues de Oliveira
Titular: Renata Ferreira Gaspari
Titular: Eliane Cristina Tomazini Borsói
Suplente: Emiliano Aksaski Gomes
Suplente: Paulo Sérgio Merlo
Suplente: Eliana Almeida Borsói Vieira
Suplente: Fernanda de Oliveira
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A participação coletiva nos CEIERs não se restringe apenas à participação dos
Conselhos de Escola. Nos três centros que funcionam em horário integral, está previsto um
planejamento coletivo semanalmente, que ocorre toda quarta-feira, conforme descrito no PPP
do CEIER/BE (2014, p. 4).
O planejamento interdisciplinar no Centro Estadual Integrado de Educação Rural de
Boa Esperança acontece devido ao período destinado à integração curricular do
corpo docente e discente. Esse planejamento ocorre às quartas-feiras, no horário da
tarde, onde o grupo de professores responsáveis pelo trimestre (sorteados no início
do ano letivo) coordena as atividades a serem desenvolvidas. A interdisciplinaridade
é trabalhada a partir dos Temas Geradores.

Esses princípios democráticos de uma gestão horizontalizada dessas instituições de
ensino contribuíram para imprimir marcas de uma formação omnilateral e o compromisso
ético-político com o homem do campo e com o meio ambiente, conforme ressalta Bruna,
egressa do CEIER/BE, estudante de Cooperativismo na Universidade Federal de Viçosa. Ao
ser perguntada: Qual foi a importância do CEIER na sua formação? Considere aspectos
ligados à inserção profissional, à cidadania, à participação social, às responsabilidades como
membro de uma comunidade; às responsabilidades como membro da família, e outros, assim
ela respondeu:

O CEIER foi importante na minha formação como pessoa cidadã e profissional, pois
desde cedo me fez ver a escola em um todo como uma grande família, onde todos
tinham o mesmo objetivo e cooperavam entre si para alcançá-lo, me ensinou que as
minorias são tão importantes quanto as forças mais atuantes e que nunca deve ser
constrangida de forma a se acomodar com as injustiças. Desta forma, me fez
consciente e participativa dos assuntos que envolvem o meio ambiente que
atualmente está sendo ameaçado, me capacitando como uma profissional pronta para
atuar na área. Possibilitou-me também ter o conhecimento suficiente e necessário
para ingressar em uma universidade pública contribuindo mais uma vez para o início
de outro sonho profissional.

O relato dessa jovem universitária, em relação à importância que o CEIER teve na sua
formação humana e profissional, bem como a narrativa dos jovens profissionais aqui citados,
com referência à importância do trabalho em suas vidas, são expressões contundentes de que
o ensino médio integrado à Educação Profissional é um caminho viável e necessário para os
filhos da classe trabalhadora, tanto nos aspectos da profissionalização de nível médio quanto
da inserção na universidade. Também está explícito em suas falas o reconhecimento do
CEIER como uma instituição de ensino que caminha na direção de uma formação
emancipatória. Essas falas podem ser compreendidas “[...] pelo grande sentido científico e
prático da coletividade diretamente vinculada à tese marxista de que são as próprias pessoas
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que criam as circunstâncias, influenciadas pela educação que receberam” (CAPRILES 1989,
p. 163).

5.2 O trabalho de conclusão de curso como produção científica nos CEIERs: a
agricultura familiar como objeto de estudos dos alunos

Os princípios da agroecologia inseridos nos PPPs e nos Planos de Cursos dos CEIERs
são elementos norteadores para a produção científica dos alunos por meio dos TCCs que
ocorrem no final do ensino médio integrado. Por isso, potencializar os trabalhos de produção
científica nesta tese é reconhecê-los como a materialidade dos princípios do ensino médio
integrado defendidos por Ramos (2007, 2014).
Diferentemente do CEIER de Boa Esperança, que oferta o Curso Técnico em Meio
Ambiente, nos CEIERS de Águia Branca e Vila Pavão, onde se tem o Curso Técnico em
Agropecuária, o TCC é vinculado à carga horária do estágio, tendo em vista

a

obrigatoriedade do estágio. De acordo com o Plano de Curso do CEIER de Vila Pavão (2014,
p. 17):

Na 3ª série, no cumprimento da carga horária do estágio, será desenvolvida uma
pesquisa ou projeto sobre um tema de interesse, relevância ou necessidade
socioambiental, denominado Trabalho de Conclusão do Curso - TCC, apresentado
por escrito aos professores responsáveis e oralmente para a turma e convidados
(comunidade, instituições parceiras, etc).

A adoção da agricultura familiar e a vinculação da teoria com a prática são pontos
comuns nesses trabalhos produzidos pelos concluintes do ensino médio integrado dessas
instituições de ensino. Outro ponto em comum, quanto à construção desse trabalho de
pesquisa, trata-se da relação orgânica entre as dimensões da ciência, cultura e trabalho.
Durante a entrevista com os coordenadores de estágio dos CEIERs de Águia Branca e
de Vila Pavão e com a coordenadora de curso de Boa Esperança perguntamos a eles como que
se inicia esse trabalho de produção científica. Todos os três entrevistados afirmaram que esse
processo começa no 1º ano do ensino médio, como destacou a coordenadora de estágio do
CEIER/AB:
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Na verdade, os alunos têm o estágio dentro da escola desde o 1° ano do ensino
médio. Eles fazem o estágio nos três anos. Então, neste estágio, eles já começam a
ter contato com os professores e a área de campo. Quando eles chegam no 2º ano,
eles já têm algo para desenvolver no 3º ano. Então o TCC é desenvolvido no 3º ano,
que é o TCC específico com um experimento em campo. No próprio estágio
interno ele vai encaminhando e estudando para desenvolver o seu experimento,
então a gente não tem uma disciplina específica, como Metodologia de Pesquisa,
então a gente usa o momento do estágio que nós chamamos de Estudo Dirigido, que
é para desenvolver o tema específico que vai trabalhar. Nós não temos uma
disciplina específica que trabalha com o TCC. Dentro das disciplinas normais, os
professores colaboram, tanto é que há uma proposta para mudar o currículo a partir
de 2018, para se ter uma disciplina específica para pesquisa.
A dificuldade maior dos alunos é a formatação do modelo que é para ser feito o
TCC. Faz o experimento, faz os relatos e escreve o trabalho e depois entrega com as
normas da ABNT. Acho que a maior dificuldade é essa. Eles não têm uma disciplina
específica, mas, dentro do estágio inteiro, eles já começaram a desenvolver o TCC.

Aline, coordenadora de Curso do CEIER/BE, ressaltou:

Primeiro há uma discussão entre os professores e como nós estamos indo para a
terceira turma que estamos trabalhando com esta metodologia. Nas primeiras
turmas, o trabalho ficou mais livre, sem a interferência dos professores. Percebemos
que isso levou os alunos a fazerem o trabalho da revisão bibliográfica e nós
gostaríamos que eles tivessem mais práticas e, dessas experiências práticas,
construíssem o trabalho cientifico. Então esse ano nós começamos desde a 1ª série
do ensino médio a dimensionar os trabalhos mais práticos. Na 1ª série, como eles
ainda estão mais distantes do TCC, começamos com uma conversa, porque nós
sabemos que os estudantes são muito imediatistas. Então a gente vai trabalhando né?
Com participações em olimpíadas, feiras, mostras científicas. É o nosso foco. Já a
partir da 2ª série, começa a se pensar mais no trabalho de conclusão. E aí começam
as pesquisas. Agora, neste ano, nós conseguimos aprovar a Bolsa de Iniciação
Científica Júnior. Com essa experiência, estamos agregando conhecimento e os
estudantes que participam desse projeto são incentivados a usar esse trabalho de
pesquisa ao longo do ensino médio para culminar com o TCC.

Os coordenadores relataram a preocupação em preparar os alunos a partir da 1ª série
do ensino médio. Outro ponto comum na fala dos três entrevistados refere-se à produção de
um trabalho científico para além de uma revisão bibliográfica de um assunto específico, ou
seja, um trabalho que incorpora teoria e prática.
Outra questão que abordamos com os coordenadores foi o aspecto interdisciplinar dos
trabalhos de conclusão de curso. Natalia disse que:
Todos os professores, na verdade, estão envolvidos, desde o momento de início do
TCC. O professor de Matemática vai dar as medições, o Estudo Dirigido, os
professores de áreas diferentes. Até o momento da avaliação, há
interdisciplinaridade, porque a banca é formada sempre por um professor de área de
humanas, do orientador e um da área agrária. Na verdade, todos os professores estão
envolvidos no TCC. O professor de Língua Portuguesa é muito requisitado, já que
tem que ter uma escrita mais formal. Na verdade, os temas geradores que são água,
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solo e questão agrária e agroflorestal vão nortear a escolha dos TCCs. Muitos deles
são ligados à produção vegetal.

Claudiney esclareceu como o processo é realizado no CEIER/VP:

No ensino médio integrado, o TCC vem contribuindo para que os alunos saiam mais
preparados com conhecimentos científicos não só na área de formação geral, mas
também na área técnica, uma vez que as disciplinas, ao serem integradas, têm foco
na formação humana, voltada para a educação do campo. É importante que eles
percebam a integração das disciplinas técnicas nesse conjunto, nesse aprender fazer.
É a união da teoria com a prática. Quando o aluno está trabalhando no projeto de
irrigação, por exemplo, ele aplica o conhecimento da Física. Na produção vegetal
são muitas aplicações com a Química. Na aplicabilidade de um processo de
adubação, também se utiliza muito a Química sobre o adubo, o tipo de adubo. São
conhecimentos que eles aprendem aqui, na escola, e poderão aplicar nas suas
lavouras, porque a maioria deles são filhos de agricultores.
O TCC, da forma como ele é conduzido aqui, na escola, é totalmente
interdisciplinar. Nós percebermos as várias disciplinas sendo perpassadas por todo
assunto que eles estão discutindo. Posso usar, como exemplo, os cálculos que eles
fazem, os gráficos para apresentar os resultados da pesquisa de campo, o
levantamento bibliográfico que muitas vezes envolve o aspecto histórico e
geográfico, o processo da escrita e do projeto com coerência e coesão envolvendo a
disciplina de Língua Portuguesa, inclusive a Física, como meio de produção
científica, a Matemática para apresentar resultados em cima de uma análise de
situação de campo. Dessa forma, a interdisciplinaridade perpassa todos os projetos,
uns envolvendo mais disciplinas outros menos do que, os outros, dependendo dos
assuntos que estão sendo estudados no TCC. É nesses estudos que os alunos
percebem a aplicação das disciplinas da Base Nacional Comum, e a integração com
as disciplinas da Base Técnica, assim eles valorizam uma tal qual valoriza a outra.

Por fim, sobre a questão da interdisciplinaridade nos TCC, Aline assim se posicionou:

Nos trabalhos de conclusão de curso, os estudantes conseguem colocar uma prática
na hora de elaborar os seus projetos, todas as informações, os princípios que foram
passados em todas as disciplinas durante os três anos. Então é nessa hora que ele
consegue concatenar as ideias e é isso que a gente espera no TCC. Então é a
diversidade de disciplinas e informações que contribuem para que elas possam
produzir um TCC mais rico com mais informações. Há um envolvimento maior no
núcleo técnico. Não que os núcleos comuns não participem, mas a participação no
núcleo técnico é maior, assim como os TCCs congregam toda as informações, todas
as áreas de conhecimento.

A contribuição dos coordenadores entrevistados acerca do trabalho de produção
científica, que é ancorado na metodologia dos temas geradores e no trabalho interdisciplinar
que ocorre nessas escolas, coaduna com a concepção de TCC no ensino técnico enfatizada
pela professora Ivone Ramos (apud FURTADO, 2017, p. 32) quando ela afirmou:

O TCC traz como proposta uma formação profissional pautada na interação da teoria
com a prática, em um ensino reflexivo, baseado no processo de reflexão- ação, ou
seja, um ensino cujo aprender por meio do fazer seja privilegiado; um ensino cuja
capacidade de refletir seja constantemente estimulada a partir da interação professor-

269

aluno em diferentes situações práticas. A perspectiva de desenvolvimento do TCC
no ensino técnico permitirá a formação de profissionais criativos, que poderão dar
conta das diferentes demandas que a prática profissional lhes impõe.

Na realização da nossa pesquisa com os alunos e os egressos, destacamos também a
questão dos TCCs. Primeiramente, perguntamos qual era o tema abordado no trabalho de
final de curso. A grande maioria dos temas citados tem uma estreita relação com a agricultura
familiar. Dando sequência à interpelação sobre o TCC, fizemos a seguinte pergunta: como
você avalia a contribuição do TCC para a sua formação? Angelica, egressa do CEIER/AB,
afirmou que esse trabalho foi “[...] muito importante, uma vez que que o TCC nos ajuda a
realizar um experimento teórico-prático que me auxiliou no curso superior, além de realizar
pesquisa adquirindo um conhecimento mais a fundo na área que você gosta”.
Laís, também egressa do CEIER/AB, destacou a importância do TCC na associação da
teoria com prática. Assim ela descreveu:

O TCC desenvolve três coisas que, ao meu ver, é essencial à formação de um
profissional: a capacidade de realizar uma boa revisão bibliográfica, a questão de
desenvolver um experimento envolvendo desde a construção até os devidos tratos
culturais e a escrita de um material técnico. O tema do meu TCC se baseou na
questão de um minhocário alternativo, para o pequeno agricultor, ou seja, de baixo
custo em comparação ao de alvenaria.

Wendyro, do CEIER/VP, trouxe à memória a importância que esse trabalho teve na
integração dos conhecimentos gerais e específicos do curso técnico, quando afirmou:

Sendo este meu primeiro trabalho com base em uma pesquisa mais específica,
elaborada e avaliada de perto por um orientador, vejo como tendo sido algo de
grande importância e enriquecimento para nossa base de conhecimentos, tanto
específicos como gerais, nos proporcionando ainda uma vasta mobilidade de
pesquisa com a qual ainda não tínhamos um contato direto e íntimo.
Visto que todos os trabalhos de pesquisa ficaram à disposição exclusiva da
instituição de ensino, onde a mesma dispõe desse m material não somente para os
pais mais para a comunidade em geral, vejo como imensamente proveitoso esses
trabalhos de pesquisa para aprimoramento de técnicas dos produtores,
independentemente de serem pais ou não, até mesmo os posteriores orientandos,
tendo acesso a estes trabalhos, terão ali base para avanço enasdemais pesquisas de
outros temas na área agrícola.

Francisca, também egressa do CEIER/VP, desenvolveu a sua pesquisa sobre o cultivo
de uvas orgânicas. Ela destacou o desdobramento dessa atividade de pesquisa na produção de
uvas como fonte de renda para a sua família. Nesse sentido, ressaltou que esse estudo foi “[...]
muito importante, pois com ele implantei o mesmo sistema em casa e com isso nos tornamos
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os pioneiros a ter a uva como fonte de renda no município, já atuando 5 anos de venda dentro
de Vila Pavão” (FRANCISCA, 2017).
Ainda, abordando o TCC em nossa pesquisa, foi perguntado aos alunos e egressos se o
conhecimento adquirido nesse estudo trouxe alguma contribuição para a sua comunidade.
Foram diversas manifestações que expressaram a importância desse construto pedagógico
para a comunidade, numa demonstração da função social da escola na disseminação dos
conhecimentos científicos para a sociedade. Angélica, egressa do CEIER/AB, que
desenvolveu um trabalho sobre a produção de mudas clonais de café conilon, ao ser
perguntada sobre a contribuição para a comunidade, ela afirmou positivamente. Assim disse a
jovem entrevistada:

Sim, pois minha comunidade tem muitos viveiros clonais, mas com a utilização de
produtos químicos. E eu, através do meu TCC, provei para eles que dá certo, sim,
realizar mudas de café conilon orgânicas, utilizando apenas produtos aceitos no
sistema agroecológico de produção.

Tatiana, egressa do CEIER/AB, desenvolveu um trabalho voltado para o pequeno
agricultor, intitulado: “Compostagem: uma alternativa sustentável para pequenas propriedades
rurais.” Afirmou que:

Foi um experimento fantástico, pois eu me esforcei ao máximo para alcançar os
melhores resultados positivos possíveis, além de ter tido contato com os produtores
rurais e poder passar um pouco do experimento em questão que, por sinal, para eles,
era uma novidade, o qual iria os ajudar em seus cultivos.
Ao decorrer do experimento, foi realizada uma palestra com os produtores rurais,
onde apresentei a eles o projeto e seus benefícios. A partir disso, pude presenciar em
uma propriedade o uso da compostagem logo após a palestra realizada. A
contribuição que deixei foi que os produtos orgânicos que seriam muitas vezes
descartados de forma incorreta poderiam ser utilizados na compostagem
proporcionando um melhor rendimento na sua plantação.

Marcos, também egresso do CEIER/AB, realizou uma importante pesquisa sobre o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e destacou a importância desse trabalho para a
sua comunidade:
Bom, o PAA foi um programa criado para incentivar a agricultura familiar, o que é
comum na região de Águia Branca. Contribuiu para mudar a forma como as pessoas
cultivavam, porque assim elas podiam aproveitar e gerar renda sobre tudo que elas
têm na sua propriedade, trazendo uma alimentação mais saudável para escolas e para
famílias carentes. Isso contribuiu pra mim, porque nos ensina que tudo que
produzimos e temos pode ser usado de certa forma a contribuir para outras pessoas,
mesmo coisas que para nós é ‘comum’, para outros fazem diferença. Com este
trabalho, gerou na comunidade uma reflexão, sobre como o PAA mudou a realidade
de muitas pessoas e contribuiu para a renda e para a alimentação das pessoas.
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Quando realizei as pesquisas para o TCC, alguns agricultores (as) não sabiam como
eles estavam contribuindo a ajudar outras pessoas. Isso foi muito importante.

As diversas manifestações desses jovens acerca da importância dos TCCs para a sua
formação acadêmica e para a cidadania,37 bem como a contribuição desses trabalhos
científicos para o desenvolvimento da agricultura familiar na região são a materialidade de
uma formação omnilateral. Entretanto, é importante destacar que, nessas instituições de
ensino – que têm, tanto na teoria como na prática, a agroecologia como centralidade no PPP –,
deparamo-nos com uma contradição de uma jovem na fase final de seu trabalho fazendo uma
defesa do uso agrotóxico. No decorrer da pesquisa sobre o “uso do agrotóxico”, a partir da
pesquisa bibliográfica, essa jovem passou a defender, com uma argumentação consistente, o
uso desse insumo químico:

O meu trabalho foi muito polêmico. A nossa escola não usa nenhum produto
químico. Ela também não é orgânica, devido às plantações ao redor. Mesmo que a
gente não utilize, somos afetados por esses produtos usados nas plantações ao redor
trazidos pelo vento. O meu trabalho foi até questionado por um professor da banca
que achou interessante por eu estar numa escola que não defende o uso do
agrotóxico. Mas foi muito polêmico.
O meu ponto de vista é que temos que usar, sim. Sou a favor da agricultura
convencional, porque hoje, infelizmente, não podemos negar o uso dela.
Temos que pensar não só em nós mesmos, mas também na mecanização do campo.
Então, se a gente for olhar a questão da exportação, suprir a necessidade de todo o
pais, de todo o mundo sobre a questão da fome, você não consegue resolver com a
agricultura orgânica. A agricultura orgânica não é capaz; ela é uma agricultura de
pequenos agricultores. Vou dar um exemplo: a soja, que é a cultura mais expandida
que exporta para muitos países, se for produzir soja orgânica, não daria conta o
suficiente para suprir a demanda, por isso sou a favor de uma agricultura
convencional. Ela é mais lucrativa e também pode suprir a necessidade das pessoas.
Por mais que a agricultura orgânica seja melhor para a saúde, para combater a fome,
tem que ser com a agricultura convencional que tem o melhoramento do campo. É
uma questão lucrativa, hoje é mais uma questão de aceitação. A gente não pode
fechar os olhos para a realidade do nosso país, do mundo todo.
A agricultura orgânica é bem aceita por ser saudável, mas sobre a questão de suprir a
necessidade de todo mundo, ela ainda não atende. O dia que ela chegar nesse ponto,
eu vou ser a favor da agricultura orgânica também. Esta é a minha forma de pensar,
e com o TCC me convenci mais ainda.

Ao trazer a manifestação dessa jovem egressa do CEIER, que defende, com uma
argumentação clara e consistente, o uso do agrotóxico no contexto de uma escola rural que
tem como centralidade, no seu PPP, a agroecologia, Ciavatta (2015, p. 66) nos auxilia a
37 Considerando a polissemia do termo “cidadania,” trataremos aqui não como um conceito absoluto ou neutro,
como o faz o pensamento liberal, mas sim como um conceito histórico, na perspectiva da formação humana,
como fundamento dos interesses comuns por todos os cidadãos, por meio de garantias legais e política sociais,
as quais não são suficientes para a superação das desigualdades, mas podem trazer contradições importantes
para a luta de classes em benefício da classe trabalhadora.
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compreender esse processo, ao afirmar que: “[...] Em uma visão dialética, a realidade está em
permanente transformação pela ação humana e as contradições emergem e constroem a
história, tanto no sentido de reprodução como da transformação”.
O autor Georges Snyders (1981, p.105) também nos leva a pensar na função social da
escola nesse contexto:
“A escola é um local de luta, o teatro em que se defrontam forças contraditórias –
isto porque já faz parte da essência do capitalismo ser contraditório, agir contra ele
próprio, criar os seus ‘próprios coveiros’. O patronato prefere sacrificar a
qualificação a assumir as despesas inerentes e, sobretudo, os riscos sociais; o
patronato prefere moderar a ciência. A partir do que a seleção escolar assim
instituída não só é injusta como é até contrária às necessidades da produção e trava,
ao mesmo tempo, a extensão e satisfação das necessidades, portanto da escolha de
carreiras.

E, ainda acrescenta o autor:

A escola não é o feudo da classe dominante; ela é terreno de luta; ela é terreno de
luta entre a classe dominante e a classe explorada; ela é o terreno em que se
defrontam as forças do progresso e as forças conservadoras. O que lá se passa reflete
a exploração e a luta contra a exploração. A escola é simultaneamente reprodução
das estruturas existentes, correia de transmissão da ideologia oficial, domesticaçãomas também ameaça à ordem estabelecida e possibilidade de libertação. O seu
aspecto reprodutivo não a reduz a zero: pelo contrário, marca o tipo de combate a
travar, a possibilidade desse combate, que ele já foi desencadeado e que é preciso
continuá-lo. É esta dualidade, característica da luta de classes, que institui a
possibilidade objetiva de luta (SNYDERS, 1981, p.105-106).

Com uma argumentação firme sob o pretexto de acabar com a fome no mundo, essa
jovem faz uma defesa do agrotóxico como um benefício para a sociedade. Esse discurso é a
reprodução do pensamento dominante do agronegócio que coaduna com as políticas
neoliberais que hoje voltam à cena na economia brasileira. Na questão agrária, é a “[...]
permanência da estrutura fundiária concentrada e controlada pelas corporações capitalistas,
constituindo-se em secular modelo hegemônico” (FERNANDES, 2016, p. 204). Ainda nesse
debate, o mesmo autor afirma:

Este debate expressa as disputas por modelos de desenvolvimento: o agronegócio
como criação das corporações capitalistas e da agroecologia como (re)criação das
organizações camponesas. O poder hegemônico do agronegócio e os discursos de
seus ideólogos não conseguem impedir a emergência e a insurgência da
agroecologia. São – evidentemente – distintos modelos de desenvolvimento
territorial, em que para cada um o uso da terra e do território é pensado, planejado de
modo diferente. São necessárias diversas escalas, relações, tecnologias, saberes,
configurações, inovações etc. São visões de mundo que apontam para direções
opostas e, em parte, sobrepostas, com perspectivas antagônicas, em que a natureza e
a sociedade são compreendidas como mercadoria e como vida, onde se destrói e se
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constrói, em que o produto pode ser commodity ou comida. Neste debate, a ideia de
consenso não contém o sentido da harmonia, mas o do avesso, do embate gerado
pela conflitualidade (FERNANDES, 2016, p. 206).

Para concluir esta seção, onde tivemos a intencionalidade de trazer ao diálogo a
importância do TCC na formação dos alunos dos CEIERS, a título de exemplificação,
apresentaremos um recorte de um trabalho que foi realizado pelo egresso Tarlens Bortolotti
do CEIER/AB sobre a história do café conilon no Espírito Santo.
Nesse trabalho, que abordou os aspectos históricos e científicos dessa cultura, bem
como a chegada dela no solo espírito-santense, percebemos a materialidade dos “princípios
norteadores do ensino médio integrado” (RAMOS, 2007, 2014), objeto deste capítulo. Tratase de um trabalho científico que teve como objetivo geral: “Expor a influência cultural do café
desde o seu descobrimento como produto para consumo humano, dando ênfase à pesquisa
realizada que tem como base o levantamento histórico da cafeicultura Conilon no município
de São Gabriel da Palha” (BORTOLOTTI, 2012, p.10). A partir de uma revisão bibliográfica
sobre a cultura do café, com uma apresentação de dados significativos acerca do tema,
acrescido de entrevistas com os agricultores pioneiros na disseminação da cultura do café
conilon, este trabalho traz como justificativa:

Neste trabalho é apresentado o café como matéria-prima essencial para a cultura
brasileira. Este produto atualmente faz parte do convívio da maioria das famílias do
país.
A cafeicultura hoje corresponde a um produto de grande expressividade econômica,
não só pra o Brasil, como em tantos outros países que tem a cafeicultura como um
setor importante para a agricultura nacional.
Existem no mundo mais de 100 diferentes espécies de café (Coffea sp.), porém
apenas duas delas representam valores significativos na produção comercial, o
Coffea arábica e o Coffea canephora.
Originário do Congo, o Coffea canephora é conhecido mundialmente como café
robusta, termo que faz referência à sua resistência a doenças, em especial á
ferrugem.
A espécie Coffea canephora é composta por várias variedades de café, estando entre
as mais importantes e difundidas a Koillou e a Robusta.Com a implantação do
Kouillou no Brasil, a variedade passou a ser chamada de Conilon.
A cafeicultura conilon em terras capixabas vem tornando-se cada vez mais
importante não só para a economia espírito-santense quanto para a economia
nacional, pelo fato do Espírito Santo representar excelência na produção de café
conilon, sendo o maior produtor brasileiro com 70% da produção do país.
É impossível não vincular a economia capixaba à produção de café Conilon, pois,
apesar de o Estado possuir características de clima e solo que permite a produção de
café Arábica e Conilon, sendo que este último assume importância primordial por
representar a maior parte da produção estadual, ampliando a competitividade da
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cafeicultura, tendo em vista a significância do Conilon como matéria prima básica
da indústria do solúvel e na formação de blends.
A história da cafeicultura se mistura com a história social e econômica de nosso
Estado, pois influenciou o processo de formação cultural da população.O Conilon
Capixaba é sinônimo de riqueza e prosperidade, graças a muito trabalho e o
empenho de um povo determinado e empreendedor.
Este trabalho apresenta uma breve abordagem sobre a origem do café no Brasil e seu
cultivo no Espírito Santo, com maior ênfase na região Noroeste do Estado
(BORTOLOTTI, 2012, p.15-16).

Esse jovem concluiu o seu trabalho sobre o café conilon afirmando que:

No Brasil o cultivo de café já faz parte da cultura, sendo de fundamental importância
para os diversos segmentos da economia nacional.
Observou-se durante a formulação deste trabalho evidências da importância da
cultura cafeeira do Conilon em nível mundial e o quanto a cafeicultura esteve
presente no contexto histórico e na construção cultural do nosso povo.
No Espírito Santo as interferências culturais da cafeicultura foram ainda mais
significativas, pois gerou uma redistribuição da população e da área e hoje
representa uma das principais contribuições do Estado no PIB brasileiro, sendo o
produto da renda básica de boa parte da população capixaba, desde grandes
monocultores a pequenos produtores familiares, empregando milhares de pessoas e
dessa forma evitando o êxodo rural e mantendo a economia capixaba equilibrada.
É notável a importância do Conilon para o desenvolvimento do Espírito Santo, com
ênfase para a região noroeste do Estado, envolvendo os municípios dos alunos do
Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Águia Branca.
O povo capixaba demonstra um grande orgulho em ter se tornado referência na
produção de Conilon e reconhece a importância da cultura agrícola para o
desenvolvimento estadual.
Esse trabalho é uma espécie de homenagem à população capixaba que conquistou
com empreendedorismo e envolvimento por meio da cafeicultura o desenvolvimento
do Estado. Também é uma forma de evidenciar e divulgar a história e as
contribuições da cafeicultura conilon para a região onde é considerado marco do
desenvolvimento e um dos principais contribuintes para a formação da identidade
cultural capixaba.
Durante a formulação do trabalho o maior percalço foi encontrar fontes seguras de
pesquisa, pois por se tratar de dados históricos e produtivos é difícil assegurar-se da
confiabilidade das fontes, pois a história se modifica a cada dia, por esse motivo
muitas contradições foram constatadas nos dados disponíveis, por esse motivo a
seleção das fontes de pesquisa foi rigorosa e metódica (BORTOLOTTI, 2012, p.
42).

As discussões aqui apresentadas, no que se refere ao TCC nos CEIERs, é a
materialidade da integração da cultura, ciência e trabalho no ensino médio. Além disso, essa
produção científica influencia para a revitalização da proposta pedagógica, contribuindo para
que a produção acadêmica extrapole os muros da escola e, por conseguinte, contribua para a
dinamização do currículo escolar.
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5.3 O trabalho como princípio educativo e a interdisciplinaridade como mediação
pedagógica: síntese dos princípios do ensino médio integrado dos CEIERs

Ao discorrer sobre os princípios do ensino médio integrado, apoiado em Ramos (2007,
2014), tendo como horizonte a interdisciplinaridade como mediação na integração curricular
da formação técnica com a propedêutica, essa abordagem epistemológica e metodológica é
estritamente necessária e elucidativa no plano material. Nesse sentido, parece-nos coerente
relacionar as duas categorias de conteúdo (KUENZER, 1998) desta tese, que são: a
interdisciplinaridade e o trabalho como princípio educativo como síntese da fundamentação
de Ramos (2007, 2014a) acerca dos princípios do ensino médio integrado. Nessa síntese,
associamos o trabalho como princípio educativo dos CEIERS numa perspectiva filosófica,
fundamentada nos três sentidos – formação omnilaterial, indissociabilidade entre Educação
Profissional e Educação Básica e interação de conhecimentos gerais e específicos como
totalidade – apontados no primeiro texto e, a interdisciplinaridade praticada nesses três
centros como princípio pedagógico fundamentado no texto “Filosofia da práxis e práticas de
formação de trabalhadores”.
As duas categorias – interdisciplinaridade e trabalho como princípio educativo –
configuram-se nesta tese como dois fatores decisivos na EPTIEM nos CEIERS, constituindose como referência na articulação dos conhecimentos gerais e específicos. Para além dessa
articulação, a proposta pedagógica dessas instituições de ensino permite ao estudante a
oportunidade de exercitar o seu espírito criativo em iniciativas que possibilitem desenvolver
seu potencial, tendo como princípios básicos a cidadania, autonomia, inovação, respeito aos
valores estéticos, éticos e políticos.
Meszáros (2008, p.76-77), em sua obra “A educação para além do capital”, apresenta
uma concepção de educação mais ampla, educação que deve educar para a vida, dizendo:
[...] a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação
social, ampla e emancipadora. Nenhuma das duas partes pode ser posta à frente da
outra. Elas são inseparáveis. A transformação social emancipadora radical requerida
é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação no seu sentido
mais amplo [...]. E vice-versa: a educação não pode funcionar suspensa no ar. Ela
pode e deve ser articulada adequadamente e redefinida constantemente no seu
interrelacionamento dialético com as condições cambiantes e as necessidades da
transformação social emancipadora e progressiva em curso. Ou ambas têm êxito e se
sustentam, ou fracassam juntas. Cabe a nós todos – todos, porque sabemos muito
bem que “os educadores também tem de ser educados” – mantê-las de pé, e não
deixá-las cair.
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Tal tarefa se justifica por se acreditar que vivemos um tempo de grandes desafios. No
momento de mais amplo desenvolvimento capitalista, as desigualdades sociais permanecem, a
violência e a guerra perduram pelo mundo afora, os monopólios avançam sobre as economias
nacionais, os interesses privados se sobrepõem às necessidades básicas alargando os espaços
de lucratividade do capital.
Nessa perspectiva, a EPTIEM se configura como uma proposta necessária para a
universalização do ensino médio para todos os alunos que almejam a escola pública. Dessa
forma, a integração dos conhecimentos gerais e específicos cumpre a função primordial de
aproximar os alunos da prática profissional, apresentando os saberes do mundo do trabalho,
ampliando o horizonte do conhecimento específico de formação, mas também possibilitando a
continuidades de estudos. Nas palavras do egresso Tarlens, do CEIER/AB, a escola cumpriu
essa função:

O CEIER me apresentou a melhor metodologia de ensino que eu conheço. A
proximidade entre toda a escola e a interação entre comunidade torna o aprendizado
mais humanizado e mais comprometido com a sociedade. Saí do ensino médio
preparado para a inserção no mercado, mas a principal influência da escola da minha
vida foi a preparação para a minha vida acadêmica. Estou na segunda graduação e
acredito que o CEIER tenha influenciado para que isso acontecesse.

Na EPTIEM, os conhecimentos de formação geral e específicos se integram também
na medida em que um conceito específico não é abordado de forma técnica e instrumental,
mas é colocado como construção histórico-cultural no processo de desenvolvimento da
ciência como finalidades produtivas (RAMOS, 2005). Em razão disso, a escola, ao implantar
o ensino médio integrado, reorienta a sua proposta pedagógica quando assume o direito do
aluno de prosseguir os seus estudos e de se preparar para a inserção no mundo do trabalho,
buscando formas de auferir renda, com autonomia intelectual e pensamento crítico. Assim,
teremos um ensino médio rico em conteúdos concretos e um ensino técnico mais rico de
conteúdos científicos e culturais, contribuindo para o desenvolvimento de personalidades mais
ricas, criativas e críticas.
Neste capítulo, tivemos a intenção de verificar a convergência da proposta pedagógica
dos CEIERs com os princípios do ensino médio integrado defendidos por Ramos (2007,
2014a). Considerando que a formação integrada dessas instituições de ensino contribuem para
romper com a concepção economicista e produtivista de educação de formar para o mercado
de trabalho, nesta seção, especificamente, trazemos a interdisciplinaridade e o trabalho como
princípio educativo, como síntese desses princípios. Para exemplificar essa síntese,
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apresentaremos, a seguir, a fala de dois jovens egressos dos CEIERs que trilharam o caminho
da continuidade de estudos em áreas que não são correlatas à sua formação técnica, mas
expressam a importância da formação integrada em uma escola do campo.
A primeira contribuição é do jovem Wendryo, egresso do CEIER/VP que atua hoje
como enfermeiro:
Meu tempo de convívio e formação na área agrícola no CEIER se deu por seis anos
consecutivos, da 6ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Essa
experiência no meio das ciências agrárias me deu uma visão especial num todo
sobre o ser humano, em especial o agricultor – suas limitações, dificuldades, planos,
projetos e alegrias no meio rural –, e como eu, até então, como acadêmico de
Técnico em Agropecuária poderia não somente entender mais também intervir frente
a esta realidade. Ali, com a vivência e práticas diárias, tive, sem dúvida, um
amadurecimento em relação ao mercado de trabalho, seus desafios e como agiria
futuramente no mesmo. Hoje, quase oito anos após a conclusão do Técnico em
Agropecuária pelo CEIER, sou formado em Bacharel em Enfermagem pela Multivix
– Nova Venécia/ES, Especialista em Saúde Pública com Ênfase na Estratégia da
Saúde da Família. Trabalho como enfermeiro da família na Farmácia Pomitafro –
Vila Pavão/ES e docente de educação superior na Faculdade Multivix – Nova
Venécia/ES. Na minha área de atuação como enfermeiro, focamos muito o
atendimento humanizado dentro da atenção primária em saúde, resumindo: tratar o
outro como gostaríamos de ser tratados, com o máximo de respeito, carinho e amor
possíveis, princípios esses que eu já havia aprendido anteriormente na formação
técnica pelo CEIER. Lá tive a mesma abordagem utilizada com o homem do campo,
visando identificar possíveis problemas em potencial e solucioná-los, assim venho
utilizando constantemente na atuação profissional. Julgo de extrema importância
toda a bagagem e experiências anteriormente adquiridas no CEIER, pois estas hoje
proporcionam-me intervir e orientar um agricultor. mesmo na atuação como
enfermeiro, o que contribui para uma maior aproximação com o outro, tendo assim
uma visão diferenciada com maior êxito naquilo que tenho buscado e pretendido
dentro do âmbito da Enfermagem.

A segunda fala refere-se ao jovem Tarlens, egresso do CEIER/AB, que, atualmente, na
segunda graduação, cursa Arquitetura e faz uma conexão da formação integrada com a futura
profissão. Assim diz o entrevistado:

A formação técnica que recebi no CEIER está presente de forma efetiva na minha
vida profissional e acadêmica, influencia também nas minhas atitudes como cidadão
em todos os âmbitos, em especial referente aos princípios da sustentabilidade. Como
designer e futuro arquiteto, pratico a conscientização sobre as consequências das
intervenções do homem no planeta. A área da construção civil, da qual faz parte a
Arquitetura, é atualmente um dos maiores geradores de resíduos sólidos do planeta e
também é responsável por grande parte das modificações espaciais e ambientais da
Terra. Portanto, os fundamentos recebidos com estudante no CEIER são
responsáveis pela formação de um profissional com pensamentos voltados às
premissas de sustentabilidade, procurando formas de agredir minimamente o meio
ambiente e agir como cidadão consciente da responsabilidade de manter o planeta
saudável. Existem atualmente diversas formas de praticar uma arquitetura mais
sustentável e um amplo campo de estudos nas áreas de materiais de construção,
arquitetura verde, conforto ambiental, entre outras extensões da Arquitetura para
minimizar os impactos ambientais causados pela construção civil.
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Trazer a fala desses dois jovens egressos dos CEIERs que construíram um itinerário
formativo em diferentes áreas profissionais não correlatas com a formação de técnico em
Agropecuária, mas que expressam com muita clareza a importância que a formação integrada
teve na sua vida acadêmica, é a configuração de uma proposta pedagógica que coaduna com
os princípios do ensino médio integrado defendidos por Ramos (2007, 2014). Essa proposta
pedagógica é a demonstração da possiblidade de “[...] uma concepção de formação humana
que pode se estruturar no interior da escola por mediações pedagógicas próprias” (RAMOS,
2014a, p. 217).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese teve como ponto de partida a experiência concreta dos CEIERs. Numa
incursão pelos PPPs dessas instituições de ensino e pelas manifestações dos diversos sujeitos
que participaram da nossa pesquisa, procuramos investigar os princípios e as práticas dessas
três instituições de ensino ao longo de 35 anos de sua história, com destaque para a EPTIEM
que foi implantada mais recentemente. Nesse tempo histórico, marcado pela resistência e
pelos ideais de um coletivo que defende uma escola do campo articulada com os anseios e as
necessidades da comunidade campesina, o CEIER hoje é a afirmação de um projeto
educacional integrado com a vida social dos trabalhadores rurais que traz a essencialidade do
campo na formação humana.
Essa experiência concreta na defesa da agroecologia na proposta pedagógica dessas
escolas, como enfrentamento da lógica dominante do agronegócio ao longo desse percurso
histórico, é uma alternativa diante da exploração e opressão por que passam os trabalhadores
rurais no decorrer da história. O legado dessa história é a expropriação desses trabalhadores
do campo refletindo no aumento das desigualdades sociais, na reprodução das contradições do
capitalismo e, por conseguinte, contribuindo para a expulsão de muitos trabalhadores rurais e
para o fechamento de muitas escolas do campo.
É num contexto político adverso que nasce o CEIER, no bojo das políticas
compensatórias do governo militar. Entretanto, a história se encarregou de trazer elementos
importantes numa perspectiva de formação humana emancipatória nesses três centros de
ensino. Esse percurso histórico é a expressão de que “[...] a história não segue um curso
arbitrário, não tem um movimento absurdo, que escapa sempre – e por completo – ao
conhecimento dos seres humanos [...] tem sentido, sim, e é o sentido que depende daquilo que
os homens fazem conseguem lhe impor” (KONDER, 2010, p. 87).
Portanto, é na contradição da política educacional brasileira que nasce o CEIER. É
nesse cenário controverso que a proposta pedagógica dessas instituições de ensino vem sendo
gestada na perspectiva de uma formação humana emancipatória que se materialize como uma
experiência embrionária, como uma ação concreta de uma luta por uma sociedade mais
democrática e inclusiva.
Considerando esses aspectos, nossa hipótese inicial expressa na problematização se
confirmou. Numa incursão pelos PPPs e Planos de Curso das escolas, acrescido das diversas
manifestações dos sujeitos que participaram desta investigação, há muitas evidências que
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sinalizam que, apesar das fragilidades sob o ponto de vista de infraestrutura e da pouca
experiência de realização de EPTIEM na perspectiva de Educação do Campo, existe uma
proposta pedagógica que privilegia uma formação humana emancipatória e que tem a
interdisciplinaridade e o trabalho como princípio educativo, como eixos norteadores do
processo de educação.
Nessa direção, para a proposição de uma Educação do Campo na perspectiva de
valorização da identidade do camponês, rompendo com a dicotomia entre campo e cidade, e
da integração da cultura geral com a formação profissional, essas escolas vêm reconstruindo a
sua proposta pedagógica coletivamente com diversos segmentos sociais que convergem com
esses ideais. Nesse sentido, essas escolas têm cumprido a função primordial de produzir “[...]
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida coletivamente pelo conjunto dos
homens” (SAVIANI, 1997, p.17).
Dessa forma, os CEIERs, ao longo dos 35 anos de sua existência, vêm educando,
resistindo e transformando as determinações impostas pela hegemonia do agronegócio na
consolidação de uma agricultura familiar como meio de subsistência e no respeito ao meio
ambiente. Dentre as diversas ações, não sem contradições, essas escolas consolidaram uma
identidade pedagógica própria, diferenciando-se das demais escolas do Sistema Estadual de
Ensino, fundamentando o seu PPP na formação política, na formação técnica, no respeito ao
meio ambiente, na valorização da cultura local e no trabalho como princípio educativo.
Contudo, a proposta pedagógica dessas escolas revela os limites e as potencialidades,
com mediações impostas pelo Sistema Estadual de Ensino que não enxerga as escolas do
campo com suas peculiaridades. Nesse sentido, esta proposta pedagógica constitui-se em
produção de um conhecimento forjado na luta cotidiana pelos sujeitos que apostam numa
escola do campo com formação de uma cultura geral, política e técnica.
Durante a pesquisa, não tivemos a intenção de tecer comparações entre os CEIERs.
Entretanto, no curso da investigação, pudemos perceber alguns elementos que configuram a
singularidade de cada centro. Essa singularidade ora é evidenciada na ação do gestor, ora de
algum projeto desenvolvido pela escola, ou até mesmo na interlocução com a comunidade.
Porém, essas singularidades não a distanciam de um projeto maior que é a defesa da
agroecologia e dos temas geradores como pilares da proposta pedagógica e a participação da
comunidade na vida da escola.

Também é comum nos três CEIERs a potencialidade das UDEPs na realização de
experimentos como síntese da articulação da teoria com a prática, do saber popular com o
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científico numa perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, os conhecimentos produzidos
nessas instituições de ensino são disseminados para a comunidade, tendo como ação concreta
o desenvolvimento de uma agricultura familiar com preservação ambiental.
Quanto as duas categorias de conteúdo – interdisciplinaridade e trabalho como
princípio educativo – que

orientaram a investigação, elas assumem uma centralidade no

fazer e pensar a prática cotidiana dessas escolas. A categoria interdisciplinaridade – que foi
fundamentada a partir das tendências humanista, social crítica e da complexidade –
contribuiu para perceber que, da forma como ela é praticada nos CEIERs, há uma
convergência das três tendências, embora não haja um aprofundamento teórico acerca dessa
categoria no PPP, mas ela está explicitada principalmente no desenvolvimento dos temas
geradores no currículo dessas escolas.
Essa vinculação da interdisciplinaridade ao tema gerador foi evidenciada pelos
diversos sujeitos que participaram da investigação de forma reflexiva e crítica. A partir desses
depoimentos, torna-se possível estabelecer a contribuição da coletividade a partir do trabalho
interdisciplinar assumido pela escola, passando pelo trato científico, de forma dialética, que
tem como síntese a visão crítica da realidade do tema. Assim, a pesquisa revelou que os temas
geradores são decisivos na concretização da interdisciplinaridade como mediação, tendo como
horizonte a construção de novas relações sociais a partir de uma formação humana integrando
ciência, cultura e trabalho.
Na categoria trabalho como princípio educativo, que foi analisado com o aporte
teórico dos educadores socialistas, Pistrak, Shulgin e Makarenko, a partir dos conceitos de
realidade atual, autorganização, trabalho socialmente necessário, coletividade e autogestão,
confrontando-os com a prática pedagógica dos CEIERs, que tem o trabalho como fio
condutor, percebemos que o trabalho e a educação se condicionam mutuamente. Trata-se de
uma dimensão de um trabalho ontocriativo de produção da existência humana para além do
tensionamento de uma perspectiva de trabalho reduzido à mercadoria. As condições adversas,
inclusive as provocadas pela natureza, como a crise hídrica na região, têm sido oportunas para
a realização do trabalho na ontocriatividade, na busca de soluções para a coletividade. Ou
seja, essas circunstâncias também são potentes para a concretização do trabalho como
princípio educativo, numa perspectiva de formação humana de um coletivo corresponsável
pela educação para se contrapor à cultura hegemônica do individualismo.
Cabe reiterar que, durante o percurso da pesquisa, foram surgindo novos caminhos de
investigação e compreensão. Ao percorrer o caminho da reconstrução da história dos CEIERs
no encontro e reencontro com os sujeitos da pesquisa, fomos nos deparando com os
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acontecimentos, pautados no que foi analisado nos documentos, nos diálogos com os
participantes da pesquisa de forma pessoal ou virtualmente, que contribuíram para
compreendermos que, para além das resistências, dos conflitos, das contradições, sobrevivem,
nessas escolas, ideais, lutas e ações que se materializam em alternativas, sonhos e esperanças.
É um processo que “[...] está fortemente enraizado na cultura do tempo e do lugar onde os
sujeitos sociais se inserem na história que se produziu a partir da realidade vivenciada, que
constitui ela mesma ‘um lugar de memória” (CIAVATTA, 2005, p.13). Nesse sentido, este
estudo demonstrou que, no enfrentamento das dificuldades, da escassez de investimentos pelo
Poder Público nessas escolas, é possível a construção de uma escola de Educação Profissional
do campo numa perspectiva contra-hegemônica, para que essa instituição não seja um mero
instrumento da lógica dominante do agronegócio.
Tendo este estudo a intencionalidade de aprofundar o debate acerca dos princípios e
práticas da EPTIEM nos CEIERs, bem como a historicidade dessas escolas, a partir do aporte
teórico dos educadores socialistas Schulgin, Pistrak e Makarenko, como contribuição para
compreender o trabalho como princípio educativo, foi possível perceber a relação dessa
formulação teórica com a proposta pedagógica dos CEIERs. Entretanto, há que se reconhecer
uma contradição, uma vez que essas teorias foram desenvolvidas sob as bases socialistas no
período revolucionário da Rússia. Os CEIERs, hoje, estão vinculados a um Sistema Estadual
de Educação sob a égide de uma política neoliberal, numa fase de fechamento de escolas do
campo sob a argumentação da necessidade de um ajuste fiscal nas contas públicas. Assim,
uma investigação dessa natureza se faz necessária no sentido de potencializar a Educação
Profissional em uma escola do campo, como práxis pedagógica de formação integrada e como
proposta contra-hegemônica neste momento histórico de contrarreforma do ensino médio.
Reiteramos que a intenção deste trabalho foi contribuir para o debate acerca da
Educação Profissional e da Educação do Campo como política pública, esperando que as
reflexões contidas neste texto possam enriquecer as discussões apresentando informações e
análises para elucidar ainda mais as áreas obscuras e tensas deste debate eminentemente
político. É importante pensar em uma política de Educação Profissional e Educação do
Campo que se contraponham às reformas neoliberais e que busque alternativas práticas e
possíveis, pautadas no processo de geração de renda e trabalho, diminuição de desigualdades
sociais e regionais e no desenvolvimento científico e tecnológico, abrindo caminho para a
construção da cidadania como condição necessária para se fazer a “travessia” para uma nova
realidade.
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APÊNDICE A – Solicitação para o desenvolvimento da pesquisa

Vila Velha, 6 de agosto de 2015.
Senhor Secretário,
Sou professor em função pedagógica – MaPP da rede pública estadual, matrícula nº34.5675,
atualmente afastado com base no Decreto nº 2.888-R, de 3 de novembro de 2011, para cursar
Doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), vinculado ao Programa
Políticas Públicas e Formação Humana.

Considerando a minha atuação nos últimos anos, em nível de sistema, o Projeto de Pesquisa a
ser desenvolvido, sob a orientação da professora Marise Ramos, expoente brasileiro em
Educação Profissional, será nessa modalidade da educação básica e tem como título: A
interdisciplinaridade como mediação na Educação Profissional Técnica de nível médio
na Rede Estadual do Espírito Santo.

A pesquisa a ser desenvolvida deverá se sustentar numa práxis dialético-dialógica, logo, em
bases teóricas e práticas que deverão fundamentar a análise pretendida. Por essa razão, por
não haver uma legislação que normatize a pesquisa na Secretaria de Estado da Educação em
toda a sua extensão, solicito a liberação para desenvolver a minha pesquisa nos Centros
Estaduais Integrados de Educação Rural (CEIERs) de Vila Pavão, Boa Esperança e Águia
Branca.

Respeitosamente

João Batista Pereira Alves

Ao Exmo. Sr. Haroldo Corrêa Rocha
Secretário de Estado da Educação
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APÊNDICE B – Questionário aplicado ao professor

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO
HUMANA

Caro Professor

Estamos realizando uma Pesquisa de Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana e
temos como objeto de estudo o Ensino Médio Integrado e a interdisciplinaridade no CEIER.
Este questionário é parte da pesquisa e tem como objetivo levantar dados e identificar as
concepções sobre Interdisciplinaridade e Ensino Médio Integrado pelos profissionais dos
CEIERs.
Para tanto, contamos com a sua colaboração, respondendo às questões abaixo. Não é
necessário se identificar, pois seu ponto de vista se juntará aos dos demais professores para
formar resultados globalizados desta pesquisa.

Atenciosamente
I – Identificação:
a) Gênero
( ) Masculino
( ) Feminino
b) Idade:
( ) Até 30 anos
( ) 31 a 40 anos
( ) 41 a 50 anos
( ) Mais de 50 anos
c) Formação Acadêmica:
( ) Graduação
( ) Pós- Graduação lato sensu
( ) Mestrado
( ) Doutorado
d) Situação Funcional:
( ) Efetivo
( ) Contratado Temporário
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e) Área de Atuação:
( ) Disciplinas da Base Nacional Comum
( ) Disciplinas da Área Técnica
( ) Atuo nas duas áreas.
f) Tempo de Experiência no Magistério
( ) 0 a 2 anos
( ) 3 a 5 anos
( ) 6 a 9 anos
( ) 10 a 14 anos
( ) Mais de 15 anos
g) Tempo de Experiência no CEIER
( ) 0 a 2 anos
( ) 3 a 5 anos
( ) 6 a 9 anos
( ) 10 a 14 anos
( ) Mais de 15 anos
II – Questionário
1 – Em sua opinião, quais são os princípios que devem nortear a integração da Educação
Profissional ao Ensino Médio?
2 – O trabalho, a ciência e a cultura são dimensões da vida humana. Para você, quanto e como
essas dimensões estão presentes no Projeto Político-Pedagógico e no Plano de Curso do
CEIER? Você percebe se alguma(s) delas está(ão) mais presente(s) do que outra(s)? Por quê?
Como elas se materializam no cotidiano da escola?
3 – Em sua opinião, existem avanços na Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio em
comparação com o Ensino Médio exclusivamente propedêutico e em comparação a cursos
exclusivamente profissionalizantes? ( ) Sim ( ) Não
Justifique:
4 – Com base em que aspectos você seleciona os conteúdos de ensino para serem trabalhados
durante o ano letivo?
5 – Você faz essa seleção em conjunto com alguém? ( ) Sim

( ) Não

Se você respondeu sim, com quem? _________________________________________
Se você respondeu não, justifique. __________________________________________
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6 – Quais as vantagens e desvantagens e quais as facilidades e dificuldades de fazer esse
trabalho sozinho ou em conjunto (preencha a tabela abaixo)
Fazer sozinho

Fazer em conjunto

Vantagens
Desvantagens
Facilidades
Dificuldades
7 – Você acha que trabalha de forma interdisciplinar? ( ) Sim ( ) não
8 – Que razões o(a) levam a realizar ou a não realizar atividades interdisciplinares na sua
prática docente?
9 –Você acha que a disciplina que você leciona contribui para o trabalho interdisciplinar? ( )
Sim ( ) Não
Por quê?
10 – Com quais disciplinas você acha que é mais fácil trabalhar de forma interdisciplinar?
Justifique.
11 – Relacione as atividades interdisciplinares que você realiza, indicando com quais
disciplinas e com que periodicidade, preenchendo o quadro abaixo (insira quantas linhas
forem necessárias).
Atividade
Disciplinas
interdisciplinar envolvidas

Realizo essa atividade (assinale com um X)
De
vez Todos
Todos os Sempre que a
em
os anos anos,
escola
realiza
quando
em
somente alguma atividade
(diga
a todas as na série comemorativa ou
razão)
séries
_____
de integração com
a comunidade

12 – Explique como são essas atividades:
a) Quais os seus objetivos?
b) Quantos alunos normalmente são envolvidos?
c) Como essas atividades se inserem na carga horária do currículo?
d) Que espaços são utilizados para a realização dessas atividades?
e) Como essas atividades se relacionam com o conteúdo e com a carga horária de sua
disciplina?
f) Como essas atividades contribuem para a formação dos estudantes?
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13 – Houve ou ainda há obstáculos para a concretização dessas atividades interdisciplinares
no CEIER? ( ) Sim ( ) Não
Caso ainda haja obstáculos, cite-os e relate como eles interferem no cotidiano da escola.
14 – Você já leu textos ou livros que abordam a interdisciplinaridade? ( ) Sim ( ) Não
Se possível, cite o nome de autores e/ou livros e diga qual é a relevância dessas leituras para a
sua prática docente?
15 – Quais elementos da sua formação profissional, política e pessoal o(a) auxiliam na sua
prática interdisciplinar?
16 – Coloque em ordem de relevância os fatores que dificultam a prática interdisciplinar na
escola, numerando em ordem crescente as alternativas abaixo. (o mais relevante 1 e o menos
relevante 7).
( ) Questão atitudinal (o desejo individual de trabalhar de forma interdisciplinar)
( ) Rotatividade de profissionais na escola
( ) Planejamento pouco coletivo
( ) Diretrizes sistematizadas pela Sedu/SRE por meio dos Parâmetros Curriculares ( conteúdo
selecionado)
( ) Influência do Índice de Desenvolvimento da Escola – IDE e Índice de Merecimento da
Unidade – IMU com o ranking das escolas nas avaliações do Paebes
( ) Falta de nexo integrador entre as disciplinas
( ) Limitações na formação profissional
( ) Outra. Qual? ___________________
17 – Coloque em ordem de relevância os fatores que facilitam a prática da
interdisciplinaridade na escola, numerando em ordem crescente as alternativas abaixo (o mais
relevante 1 e o menos relevante 8).
( ) Questão atitudinal ( o desejo individual de trabalhar forma interdisciplinar)
( ) Planejamento coletivo
( ) A participação dos alunos
( ) As dimensões do trabalho, ciência e cultura como eixos norteadores do Ensino Médio
Integrado
( ) A adoção da Agroecologia como tema central do Projeto Político-Pedagógico do CEIER
( ) Os temas geradores
( ) As UDEPs
( ) O incentivo e apoio da equipe gestora da escola
18 – Na atual conjuntura, a Educação do Campo não está pautada como prioridade nas
políticas públicas. Pelo contrário, constata-se o fechamento de muitas escolas do campo com a
argumentação do número reduzido de alunos. Em sua opinião, qual a importância de a
Educação do Campo se fortalecer como política pública?
19 – O espaço abaixo é optativo para que você registre alguma concepção, observação ou
comentário sobre a interdisciplinaridade ou a integração da Educação Profissional ao Ensino
Médio no CEIER que você considere relevante e não tenha sido abordado no questionário.
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APÊNDICE C – Questionário aplicado ao aluno

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO
HUMANA

Caro Aluno do CEIER
Estamos realizando uma Pesquisa de Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana e
temos como objeto de estudo o CEIER.
Nesta fase da pesquisa, pretendemos dialogar com os alunos do Ensino Médio do CEIER e
seu nome foi indicado pela equipe da escola.
Para tanto, contamos com a sua colaboração, respondendo as questões abaixo:
I – Identificação:
Nome:
1 – Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino
2 – Idade:
( ) 15 a 17 anos
( ) 18 a 21 anos
( ) 22 a 25 anos
( ) Mais de 25 anos
3 – Nível de Escolaridade do Pai:
( ) Sem escolarização formal
( ) Alfabetizado
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
4 – Nível de Escolaridade da Mãe:
( ) Sem escolarização formal
( ) Alfabetizado
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundmantal Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
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( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
5 – Local de Residência:
( ) Zona rural
( ) Zona urbana
6 – Atividade econômica dos pais:
( ) Meeiro
( ) Proprietário rural
( ) Outra atividade. Qual?

II- Questionário:
1– Há quanto tempo estuda no CEIER? Qual o ano de ingresso e de saída?
1.1 – Você cursou/cursa no CEIER: ( ) o Ensino Fundamental e Médio; (
Médio.

) só o Ensino

2 – Você escolheria novamente este curso se estivesse iniciando o Ensino Médio agora? Por
que?
3 – Qual foi a importância do CEIER na sua formação? Considere aspectos ligados à inserção
profissional, à cidadania, à participação social, às responsabilidades como membro de uma
comunidade; às responsabilidades como membro da família e outros.
4 – Qual é o tema do seu Trabalho de Conclusão de Curso?
4.1 – Como você avalia a contribuição do seu TCC para a sua formação?
4.2 – O conhecimento adquirido nesse estudo poderá trazer alguma contribuição para a sua
comunidade?
5– Coloque em ordem de relevância o tipo de formação que você está recebendo no CEIER,
numerando em ordem crescente as alternativas abaixo, em que o número 1 é o mais relevante
e o número 8 é o menos relevante. Anote 0 (zero) quando não tiver nenhuma relevância. Você
pode atribuir o mesmo número para alternativas diferentes (o quer dizer que têm a mesma
relevância).
( ) formação para o ingresso no mercado de trabalho
( ) formação para ser empreendedor
( ) formação para atuação na agricultura familiar
( ) formação para o prosseguimento de estudos
( ) formação para a participação social
( ) compreensão da relação entre meus problemas e os problemas da sociedade
( ) desenvolvimento de consciência crítica
( ) desenvolvimento da autonomia
( ) outra ____________________________.
Se possível, cite exemplos de experiências vividas no curso que o fazem ter essa visão sobre a
formação recebida no CEIER.

302

6 – Existe relação entre o currículo do curso (as disciplinas, os conteúdos, as atividades
pedagógicas) com a realidade social (mundo do trabalho, problemas econômicos, sociais e
políticos de sua localidade, de seu Estado, de seu país, do mundo)? Cite exemplos.
7 – A prática pedagógica adotada pelo CEIER contribui para a interdisciplinaridade? Você
poderia destacar algumas atividades interdisciplinares que foram desenvolvidas pelo CEIER?
7.1 – Por que você identifica essas atividades como interdisciplinares?
7.2 – As atividades interdisciplinares contribuíram para fazer a relação entre o currículo do
curso e a realidade social da qual falamos?
7.3 – Que condições favoreceram ou dificultaram a interdisciplinaridade nessas práticas?
Considere as condições proporcionadas pela política pública, pela escola, pelos professores,
pelos estudantes, pela comunidade.
7.4 – Qual a importância da interdisciplinaridade para a formação humana e profissional?
7.5 – Que sugestões você faria para aprimorar a interdisciplinaridade no currículo?
8 – Na atual conjuntura, a Educação do Campo não está pautada como prioridade nas políticas
públicas. Pelo contrário, constata-se o fechamento de muitas escolas do campo com a
argumentação do número reduzido de alunos. Em sua opinião, qual a importância de a
Educação do Campo se fortalecer como política pública?
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APÊNDICE D – Questionário aplicado ao egresso

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO
HUMANA

Caro Ex-Aluno do CEIER
Estamos realizando uma Pesquisa de Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana e
temos como objeto de estudo o CEIER.
Nesta fase da pesquisa, pretendemos dialogar com os egressos do CEIER e seu nome foi
indicado pela equipe da escola.
Para tanto, contamos com a sua colaboração, respondendo às questões abaixo:

Nome:
1

– Quanto tempo estudou no CEIER? Qual o ano de ingresso e de saída?

1.1 – Você cursou no CEIER: ( ) o Ensino Fundamental e Médio; ( ) só o Ensino Médio.
2 – Após a conclusão do Ensino Médio, você ingressou no Curso Superior?
( ) Sim ( ) Não
2.1 – Se afirmativo, qual curso?________________. Em qual instituição? ____________
3 – Você trabalha? ( ) Sim ( ) Não.
3.1 – Se afirmativo:
( ) como assalariado. Em qual empresa/organização? _________
( ) por conta própria. Nesse caso: ( ) na sua propriedade; (
____________
( ) com outro vínculo. Qual? _____________

) outro tipo. Qual?

3.2. Se afirmativo, qual a sua atuação profissional?
3.3. Como você avalia a importância de seu trabalho para você, para a sua comunidade,
para o país etc.?
4

– Qual foi a importância do CEIER na sua formação? Considere aspectos ligados à
inserção profissional, à cidadania, à participação social, às responsabilidades como
membro de uma comunidade; às responsabilidades como membro da família e outros.

5 – Qual foi o tema do seu Trabalho de Conclusão de Curso?
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5.1 – Como você avalia a contribuição do seu TCC para a sua formação?
5.2 – O conhecimento adquirido nesse estudo trouxe alguma contribuição para a sua
comunidade?
6 – Coloque em ordem de relevância o tipo de formação que você recebeu no CEIER,
numerando em ordem crescente as alternativas abaixo. O número 1 é mais relevante e o
número 8 é o menos relevante. Anote 0 (zero) quando não tiver nenhuma relevância. Você
pode atribuir o mesmo número para alternativas diferentes (o quer dizer que têm a mesma
relevância).
( ) formação para o ingresso no mercado de trabalho
( ) formação para ser empreendedor
( ) formação para atuação na agricultura familiar
( ) formação para o prosseguimento de estudos
( ) formação para a participação social
( ) compreensão da relação entre meus problemas e os problemas da sociedade
( ) desenvolvimento de consciência crítica
( ) desenvolvimento da autonomia
( ) outra ____________________________.
Se possível, cite exemplos de experiências vividas no curso que o fazem ter essa visão sobre a
formação recebida no CEIER.
7 – Existe relação entre o currículo do curso (as disciplinas, os conteúdos, as atividades
pedagógicas) com a realidade social (mundo do trabalho, problemas econômicos, sociais e
políticos de sua localidade, de seu Estado, de seu país, do mundo)? Cite exemplos.
8 – A prática pedagógica adotada pelo CEIER contribui para a interdisciplinaridade. Você
poderia destacar algumas atividades interdisciplinares que foram desenvolvidas na sua
formação do CEIER?
8.1 – Por que você identifica essas atividades como interdisciplinares?
8.2 – As atividades interdisciplinares contribuíram para fazer a relação entre o currículo do
curso e a realidade social da qual falamos acima?
8.3 – Que condições favoreceram ou dificultaram a interdisciplinaridade nessas práticas?
Considere condições proporcionadas pela política pública, pela escola, pelos professores,
pelos estudantes, pela comunidade.
8.4 – Qual a importância da interdisciplinaridade para a formação humana e profissional?
8.5 – Que sugestões você faria para aprimorar a interdisciplinaridade no currículo?

9 – Na atual conjuntura, a Educação do Campo não está pautada como prioridade nas
políticas públicas. Pelo contrário, constata-se o fechamento de muitas escolas do campo
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com a argumentação do número reduzido de alunos. Em sua opinião, qual a importância
de a Educação do Campo se fortalecer como política pública?
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APÊNDICE E – Roteiro para a entrevista dos coordenadores de cursos sobre os TCCs.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIA E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO
HUMANA

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA DOS COORDENADORES DE CURSOS
SOBRE OS TCCS

1

– Como se inicia o trabalho de preparação do aluno para a iniciação científica?

2

– Você poderia destacar algum trabalho que teve uma contribuição para o
desenvolvimento da agricultura familiar na região?

3

– Como você avalia a contribuição do TCC para o desenvolvimento do Ensino Médio
Integrado no CEIER?

4

– O foco do nosso trabalho é também um estudo sobre a interdisciplinaridade que
ocorre nos CEIERs. De que maneira o TCC tem uma abordagem interdisciplinar?
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APÊNDICE F – Autorização para uso de imagem de menores de idade

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIA E HUMANIDADES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO
HUMANA
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM DE MENORES DE IDADE

Neste
ato,
____________________________________________,
nacionalidade
________________, estado civil ________________, portador da Cédula de Identidade RG
nº.__________________
,
inscrito
no
CPF/MF
sob
nº
_________________________________,
responsável
pelo
menor
________________________________________ AUTORIZO o uso da imagem do menor
supracitado em todo e qualquer material, entre fotos e documentos, para ser utilizada em Tese
de Doutorado e em todos os demais trabalhos desenvolvidos pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem acima mencionada em todo o território nacional e no exterior, das seguintes formas:
(I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo etc.); (III) folder
de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes;
(VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa
para rádio, entre outros), artigos e demais produtos oriundos do presente estudo. Por esta ser a
expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a
ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro e assino a
presente autorização.
______________________, dia _____ de ______________ de _____.

(Assinatura)

Nome:
Telefone:
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ANEXO A – Autorização do secretário de estado da educação
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ANEXO B – Organização curricular do curso técnico em agropecuária do CEIER/AB

