
 

Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, volume 1, número 1, 2018. 

 

APRENDER PELO FAZER NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO 
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO   

 
Fernanda Izabel Carvalho Almeida (CTF/UFPI) 
Jayne Nogueira Fonseca (CTF/UFPI) 
Pedro Alves da Silva (CTF/UFPI) 
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias (CTF/UFPI) 

 

RESUMO: Esse trabalho teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, 

complementar as atividades teóricas realizadas em sala de aula, valorizando o aprender 

pelo fazer, bem como multiplicar esses conhecimentos às comunidades circunvizinhas 

do município de Floriano por meio de um dia de campo na Fazenda experimental do 

Colégio Técnico de Floriano - CTF. Essa prática se constituiu de uma estratégia 

pedagógica, específica para os alunos do Curso Técnico em Agropecuária do CTF, 

denominada de circuito produtivo, cujo princípio é aprofundar os conhecimentos 

científicos desenvolvidos na sala de aula por meio de atividades práticas na fazenda 

experimental do CTF. As atividades foram desenvolvidas nos setores de Apicultura, com 

práticas de manejo inerente a criação de abelhas, assim como o processamento do mel, e 

no setor de agroindústria, constituído por três laboratórios de processamento de 

produtos de origem animal e vegetal, assim denominados: Agroindústria de Laticínios, 

Agroindústria de carne e Agroindústria de vegetais. Os resultados das ações desse 

trabalho possibilitou aos alunos, conhecimentos básicos e técnicos sobre as áreas de 

apicultura e agroindústria, com vistas a melhoria na produtividade, promovendo cada 

vez mais produções crescentes e adequadas. O Trabalho não concluiu a fase de referente 

a realização do dia de campo com as comunidades circunvizinhas do município de 

Floriano, Piauí, conforme planejado. 
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INTRODUÇÃO 

 
Ao estabelecermos que o conhecimento é uma das formas de intervenção no 

mundo, acreditamos que o ato de ensinar/aprender é em si uma ação transformadora, 

ato este que recupera o sentido de possibilitar aos participantes do processo educativo 
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“dizer a sua própria palavra”, desenvolver a criticidade (busca das essências) em 

contraposição à dominação e aos processos de alienação apresentados pelos vários 

meios e ambientes formativos (Kramer & Schamuel, 2007). 

Segundo Franco (2015) as práticas pedagógicas operam a partir do diálogo 

fecundo, crítico e reflexivo, que se estabelece entre os múltiplos sujeitos, entre 

intencionalidades e ações. Reafirma que Reafirma-se que os princípios fundadores da 

pesquisa-ação pedagógica podem auxiliar na ressignificação de práticas escolares. 

Diante disso, esse estudo teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, 

complementar as atividades teóricas realizadas em sala de aula, valorizando o aprender 

pelo fazer, bem como multiplicar esses conhecimentos às comunidades circunvizinhas 

do município de Floriano por meio de um dia de campo na Fazenda experimental do 

Colégio Técnico de Floriano - CTF. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O Colégio Técnico de Floriano (CTF) está situado no Estado do Piauí, município 

de Floriano localizado no território dos Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira. 

A implantação do CTF em Floriano surgiu à necessidade de atender, 

principalmente a comunidade estudantil no sentido de formar técnicos em agropecuária 

para o exercício profissional a fim de atuarem em suas comunidades de origem, bem 

como prepará-los para o exercício da cidadania e, proporcionar-lhes a perfeita 

compreensão de fundamentos científicos e tecnológicos a serem aplicados em prol do 

desenvolvimento da região. 

Para realização das atividades práticas do Curso Técnico em Agropecuária, o 

CTF dispõe de uma Fazenda Experimental com área total de 153ha, localizada a 

aproximadamente 08 km do prédio sede. 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, 

com áreas destinadas as práticas de Produção Animal, tais como Inseminação Artificial, 

Hipofisação de Tambaquis e Reversão sexual de Tilápias, e Setor de Agroindústria, onde 

estão localizados os laboratórios de processamento de produtos de origem animal e 

vegetal (Agroindustria de Laticínios, Agroindústria de carne, Agroindústria de vegetais e 

Casa do Mel). 
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Fetter e Muller (2007) afirmam que o ambiente escolar pode ser espaço de 

formação de atitudes e saberes com vistas à criação e consolidação de uma sociedade 

mais comprometida com a gestão ambiental. Neste sentido, A educação é ideológica, mas 

dialogante, pois só assim pode se estabelecer a verdadeira comunicação da 

aprendizagem entre seres constituídos de almas, desejos e sentimentos (Freire, 1996). 

Nesse contexto, o presente trabalho constituiu-se de uma estratégia pedagógica 

visando Interagir o conhecimento e a informação adquirida em sala de aula com a 

realidade de sua área de atuação, no âmbito da instituição de ensino, no sentido de 

valorizar o aprender pelo fazer, assim como difundir essa prática vivenciada com 

produtores rurais de comunidades circunvizinhas do município de Floriano Piauí.     

 
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.   

 
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  
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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 

 
Como resultados, foram realizadas atividades nas áreas de Apicultura e de 

Agroindústria, por meio do processamento do mel, de carnes, laticínios e produtos 

vegetais (Figuras 1, 2 e 3). Embora com dificuldades, foram produzidos diferentes tipos 

de queijos, defumados, iogurtes, manteiga, processamento mínimo de hortaliças e, 

captura de enxames de abelhas para posterior processamento desse mel. Vale ressaltar 

que os Produtos oriundos desse setor, assim como dos demais setores produtivos da 

fazenda, são encaminhados prioritariamente para abastecimento do restaurante da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus Amilcar Ferreira Sobral- CAFS. 
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Observou-se que, para melhor desenvolver as atividades o setor requer de 

ampliação da estrutura física para a permanência de alunos, bem como reparos e 

interligações de equipamentos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tomando como referência o acompanhamento dos grupos na execução das 

atividades, pode-se perceber que a experiência contribuiu para melhorar a participação 

dos alunos nas atividades produtivas relacionadas à área profissional do curso, nos 

aspectos qualitativos assiduidade / pontualidade, e convivência com os colegas, 

professores e servidores da escola. 

Diante da não conclusão da divulgação dessa prática educativa às comunidades 

circunvizinhas do município de Floriano, como proposto em seus objetivos, sugere-se a 

continuidade desse trabalho no a partir do próximo ano 
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