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RESUMO: Esse trabalho teve por objetivo desenvolver o conhecimento teórico 

juntamente com a prática, tendo como princípio o aprender pelo fazer, assim como, 

multiplicar esses conhecimentos aos pequenos e médios produtores rurais das 

comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí. Para isso foram 

desenvolvidas na Fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano (CTF), 

atividades práticas nos setores de Avicultura e Piscicultura. Ao longo do período de 

desenvolvimento do projeto, foram realizadas as práticas de manejo inerentes à criação 

de frangos de corte, galinhas de postura e criação de peixes. O projeto proporcionou 

grande aprendizado com a integração dos conhecimentos desenvolvidos na sala de aula 

e os vivenciados pela aplicação na prática, possibilitando experiência, buscando oferecer 

soluções diante dos problemas e dos obstáculos enfrentados no setor produtivo da 

agropecuária. Entretanto não foi concluído a parte referente à divulgação e 

multiplicação dessa tecnologia a pequenos e médios produtores rurais por meio de dia 

de campo, conforme proposto em seus objetivos 
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INTRODUÇÃO 

 
O ensino tradicional que consiste em fazer repetir, aprender e ensinar o que já 

está pronto, onde o professor é detentor do conhecimento, não encontra mais espaço 

numa realidade onde se exige cada fez do aluno a compreensão do mundo em que vive, 

por meio do exercício de ser cidadão, propondo mudanças que promovam melhores 

condições de vida para todos. Franco (2015) considera que as práticas pedagógicas 

devam se estruturar como instâncias críticas das práticas educativas, na perspectiva de 

transformação coletiva dos sentidos e significados das aprendizagens. 
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O Colégio Técnico de Floriano (CTF) atua na formação de profissionais de nível 

técnico há 39 anos. O Curso Técnico em Agropecuária, nas modalidades concomitante e 

subsequente, é ofertado em consonância com a demanda dos diferentes setores da área, 

com a permanente articulação entre o mundo produtivo, o conhecimento científico e a 

tecnologia. Na perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável, busca a 

formação do profissional e cidadão, capaz de atuar nas mais diferentes situações, 

desempenhando suas atividades com iniciativa sendo capazes de intervir positivamente 

para melhoria da atual realidade no campo. 

Diante dos pressupostos acima, este trabalho teve como objetivo desenvolver 

uma prática pedagógica que integra o conhecimento teórico com a prática, tendo como 

princípio o aprender pelo fazer, assim como, multiplicar esses conhecimentos aos 

pequenos e médios produtores rurais das comunidades circunvizinhas do município de 

Floriano, Piauí. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O CTF é um estabelecimento de Educação Profissional vinculado à Universidade 

federal do Piauí (UFPI). Em março de 1979 o CTF deu início a suas atividades com a 

implantação do Curso Técnico em Agropecuária. 

A Matriz Curricular do Curso está organizada em 4 (quatro) módulos, 

totalizando uma carga horária de 1530h/a distribuída em disciplinas específicas à 

formação técnica com aulas práticas e teóricas e 150h de estágio curricular. Cada 

módulo corresponde a um semestre letivo, sendo que em cada semestre são realizados 

dois módulos, geralmente no 1° semestre funcionam as turmas dos módulos I e III, e no 

2° semestre as turmas dos módulos II e IV. 

Para a execução das atividades inerentes às práticas das disciplinas, o Colégio 

conta com uma área de 152 ha, denominada de “Fazenda experimental do CTF” que fica 

localizada a aproximadamente 8 km do prédio onde são desenvolvidas as aulas teóricas. 

Essa fazenda é dividida em três setores assim especificados: Setor de Fitotecnia: Onde 

são desenvolvidas as atividades relacionadas à produção vegetal – Fruticultura, Grandes 

Culturas e Olericultura; Setor de Zootecnia: Onde são desenvolvidas as práticas de 

Produção Animal - Suinocultura, apicultura, avicultura, Bovinocultura, 

Caprinovinocultura e Piscicultura e Setor de Agroindústria: Onde estão localizados os 
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laboratórios de processamento de produtos de origem animal e vegetal – Agroindústria 

de Laticínios, Agroindústria de Carne e Agroindústria de vegetais. 

Os processos de ensino e aprendizagem devem ser objetos de articulação entre 

a teoria e a prática. Entende-se que a relação teoria-prática precisa estar presente em 

todos os momentos escolares da formação do Técnico em Agropecuária para que haja 

uma formação integral do indivíduo, tornando-o apto a desenvolver suas atividades 

profissionais. 

Freire (2007) afirma que “toda prática educativa tem como objetivo ir além de 

onde se está”. A educação deve provocar novas compreensões, novos desafios que levem 

à busca de novos conhecimentos. 

Neste contexto, o presente trabalho consistiu-se em formar grupos de alunos 

que desejassem aprofundar os conhecimentos científicos desenvolvidos na sala de aula 

por meio de atividades práticas nos setores produtivos da fazenda experimental do CTF. 

A proposta ficou conhecida como Circuito Produtivo, cujo princípio que norteia a 

formação profissional é a integração entre teoria e prática, devendo desta forma 

contemplar a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a 

intervenção no mundo do trabalho, na realidade social, de forma a contribuir para a 

solução de problemas.  

    
METODOLOGIA 

 
A estratégia pedagógica, Circuito Produtivo, constituiu-se de atividades 

específicas e complementares às aulas teóricas do Curso Técnico em Agropecuária. Essa 

prática foi desenvolvida com os alunos desse curso, na Fazenda Experimental do CTF, às 

terças e quintas-feiras, no turno da tarde, no período de março a dezembro de 2018. 

Para execução das atividades, os alunos foram divididos em grupos, distribuídos nos 

diferentes setores da fazenda, conforme descrito no quadro 1.   
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Quadro 1 - Setores Produtivos da Fazenda Experimental do CTF como local das 

atividades desenvolvidas por grupos de alunos - ano 2018 

 

AGR – Agroindústria; FRUT – Fruticultura; API – Apicultura; GRC – Grandes Culturas AVI 

– Avicultura; OLER – Olericultura; BOV – Bovinocultura; CAP – Caprinovinocultura; PISC 

– Piscicultura; SUI – Suinocultura  

 

Ao longo do período, os alunos foram designados a desenvolver as práticas de 

manejo inerentes à aos respectivos setores produtivos. Como forma de difundir os 

conhecimentos técnicos adquiridos nessa vivência prática, cada grupo de alunos 

selecionou dois setores produtivos, tendo como produto dessa difusão apresentações de 

trabalhos na jornada cientifica promovida pelo CTF, assim como a realização de dias de 

campo nas comunidades circunvizinhas do município de Floriano, Piauí. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O projeto proporcionou grande aprendizado com a integração dos 

conhecimentos desenvolvidos na sala de aula e os vivenciados pela aplicação na prática, 

possibilitando experiência, buscando oferecer soluções diante dos problemas e dos 

obstáculos enfrentados no setor produtivo da agropecuária. Foram desenvolvidas na 

Fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano (CTF), atividades práticas nos 

setores de Avicultura e Piscicultura. Ao longo do período de desenvolvimento do projeto, 

foram realizadas as práticas de manejo inerentes à criação de frangos de corte, galinhas 

de postura e criação de peixes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados das ações desse trabalho promoveram conhecimentos básicos e 

técnicos nas áreas de avicultura e de piscicultura, com vistas a melhoria no setor de 

agropecuária, possibilitando cada vez mais produções crescentes e adequadas. 

Entretanto, não foi possível concluir a parte referente à divulgação e multiplicação dessa 

tecnologia a pequenos e médios produtores rurais por meio de dia de campo, conforme 

proposto em seus objetivos. Assim, sugere-se a continuidade desse estudo em anos 

posteriores. 

 
REFERÊNCIAS 

 
FRANCO, M. A. S. Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por entre resistências e 
resignações. Educ. Pesqui. São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, jul./set. 2015.  
 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 16ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


