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Querida vó Rita,  

 

Daqui de Goiânia te cumprimento com saudade e 

ansiedade pelo nosso reencontro. Ainda estou 

envolvida com a primeira parte do mestrado, que 

consiste em estudar aqui para me preparar para o 

trabalho que irei fazer aí no território. Logo mais 

estaremos juntas. A senhora conhece essa escola com 

um modelo e estrutra diferente, conhecida como Escola 

Família Agrícola, que fica às margens da rodovia da 

Matrona? Pois é, ela foi criada pelas organizações do 

povo daí para promover um ensino de qualidade que 

tenha a ver com nossa vida e dê ao jovem do campo 

uma formação para o trabalho, nela os alunos  

aprendem na escola, mas também com a sua família e 

comunidade.  Acho tal escola muito importante para 

nós, vó, porque, a mesma sozinha, não vai transformar 

nossa realidade, mas sem ela não dá pra pensar numa 

mudança.  A senhora lembra que a poucos anos tudo 

que a gente quisesse plantar dava, até arroz no 

coração do sertão, imagina...Mas o homem quis 

desenvolver a região de um jeito muito estranho 

produzindo de uma forma que foi destruindo a natureza 

através de tanto eucalipto, agrotóxico e muita 

produção para benefício dos ricos, pessoas que nem 

moram no lugar, enriquecerem mais.  A senhora 

percebeu que a condição de vida do pobre trabalhador 

ficou muito mais difícil, por isso os jovens agora vão 

pra São Paulo buscar trabalho e outras condições de 

vida, mesmo que sejam injustas? A senhora lembra que 

até seus netos já foram, e a gente ficava aqui com o 

coração apertado, né?  Pois então, a escola foi 

pensada por todas essas coisas e agora eu quero 

descobrir se a nossa ideia está dando certo. Se os 

jovens que estão estudando na EFA estão sendo 

formados de uma forma mais humana, para trabalhar 

na terra, ter consciência e sabedoria para mudar nossa 

realidade. Queria muto saber se eles, com essa 

formação, estão tendo um olhar de preservação da 

natureza, de valorização do seu lugar e se estão 

conseguindo trabalhar sem deixar sua terra, tendo 

condições dignas de vida, sabendo do seu papel na 

sociedade.  Logo estarei aí para a senhora me ajudar a 

pensar mais nisso e ver se está havendo um impacto na 

nossa terra, nesse gerais que a gente ama.  

Com amor, sua neta.   

 

(Atividade desenvolvida em disciplina do Programa de Pós Graduação em Educação da UFG 

com o intuito de escrever uma carta a um ente querido explicando o então projeto de 

pesquisa)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À força da natureza mais doce e 

sensível que existe, luz dos 

meus sonhos, semente do meu 

existir, Dona Rita.  
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho “Escola Família Agrícola e reprodução social camponesa: construindo 

caminhos de resistência”, construído através da pesquisa qualitativa, tem como foco as 

condições de inserção e atuação profissional, produtiva e social dos jovens egressos da Escola 

Família Agrícola Nova Esperança, inserida no Território Alto Rio Pardo, microrregião do 

Norte de Minas Gerais em suas contradições e acirramento das condições materiais de vida 

decorrentes do processo de inserção do capitalismo agrário no estado. Tais transformações 

culminaram na organização política e social na região e na consequente elaboração do projeto 

de uma escola do campo que figurasse como uma das estratégias de resistência e convivência 

com o semiárido. A Escola Família Agrícola Nova Esperança em seus 5 anos de atuação 

ofertando o ensino médio integrado ao curso profissional de Técnico em Agropecuária já 

formou 132 jovens, e agora é pertinente questionar como a formação educativa desenvolvida 

na EFA Nova Esperança tem contribuído para a inserção profissional, produtiva e social dos 

jovens egressos. Para verificar como a formação tem colaborado nesse sentido, o trabalho 

aqui exposto apresenta uma reflexão sobre o “Movimento Por Uma Educação do Campo” e as 

condições de reprodução social camponesa através de revisão bibliográfica. Também foram 

explorados os caminhos para consolidação dos Centros de Formação por Alternância e o 

histórico de conquistas e desafios da Educação do Campo em MG. A análise da prática 

político pedagógica da escola foi feita através de observação direta e pesquisa bibliográfica, 

bem como entrevistas semi-estruturadas, também direcionadas aos egressos da instituição. Foi 

possível constatar bons índices de atuação profissional e produtiva dos jovens egressos, bem 

como resultados positivos de acesso ao ensino superior, atuação em movimentos sociais e 

permanência no campo, considerando os intensos desafios estruturais para a reprodução social 

no território e a necessidade de fortalecimento e articulação entre os movimentos sociais na 

busca por melhores condições de vida no campo. 

  

 

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Escola Família Agrícola. movimentos sociais. 

juventude do campo. território. egressos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work "School Family Agricultural, social movements and peasant social 

reproduction: constructing ways of resistance", built through the qualitative research, focuses 

on the conditions of insertion and professional, productive and social performance of the 

young graduates of the School Family Agricultural Nova Esperança , inserted in the Alto Rio 

Pardo Territory, a micro-region of the North of Minas Gerais, in its contradictions and the 

increase in the material conditions of life resulting from the process of insertion of agrarian 

capitalism in the state. These transformations culminated in the political and social 

organization in the region and in the consequent elaboration of the project of a school of the 

field that could be seen as one of the strategies of resistance and coexistence with the 

semiarid. The Agricultural Family School Nova Esperança in its 5 years of acting offering the 

high school integrated to the professional course of Agricultural Technician has already 

formed 132 young people, and now it is pertinent to question how the educational training 

developed at EFA Nova Esperança has contributed to the professional insertion, productive 

and social development of young graduates. In order to verify how the formation has 

collaborated in this sense, the work presented here presents a reflection on the "Movement for 

an Education of the Field" and the conditions of peasant social reproduction through a 

bibliographical review. The paths for consolidation of the Alternation Training Centers and 

the history of achievements and challenges of Field Education in MG were also explored. The 

analysis of the pedagogical political practice of the school was done through direct 

observation and bibliographical research, as well as semi-structured interviews, also directed 

to the graduates of the institution. It was possible to verify good indexes of professional and 

productive performance of young people, as well as positive results of access to higher 

education, work in social movements and permanence in the field, considering the intense 

structural challenges for social reproduction in the territory and the need for strengthening and 

articulation among social movements in the search for better living conditions in the 

countryside. 

 

 

 

Keywords: Field Education. Agricultural Family School. social movements. youth of the 

field. territory. resistance. 
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INTRODUÇÃO 
 

No cenário da Educação do Campo, as Escolas Família Agrígolas, as EFAs, se 

destacam como uma das experiências mais férteis. No sertão norte-mineiro um projeto de 

EFA foi construído no seio das contradições advindas do acirramento das condições de vida 

na região decorrentes do processo de inserção do capitalismo agrário através das políticas 

desenvolvimentistas implantadas no semiárido.  

A EFA Nova Esperança constitui-se como uma experiência de formação humana 

enquanto uma das estratégias de enfrentamento e resistência na região para desafios como: 

educação rural urbanocêntrica, escassa e deficiente; êxodo rural; desafios de cultivo e 

produção mediante as dificuldades de convivência com o semiárido somadas à intensificação 

das adversidades relacionadas à reprodução social camponesa na égide do avanço do 

capitalismo. 

Os jovens e famílias da microrregião Alto Rio Pardo no Norte de Minas Gerais buscam 

na EFA Nova Esperança uma oportunidade de cursar o ensino médio integrado ao curso 

técnico profissionalizante em Agropecuária com o objetivo de adquirir conhecimento e 

habilidades para construir alternativas de resistência e alcançar sua inserção profissional, 

produtiva e social.  

Esta dissertação é fruto de um projeto que vem sendo pensado e amadurecido desde o 

curso de Pedagogia e a formação complementar nas disciplinas isoladas do Mestrado em 

Desenvolvimento Social e de História na Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES.  

Nesse percurso de desenvolvimento, a pesquisadora inseriu-se no Laboratório de 

Educação do Campo presente nessa mesma instituição de ensino superior, o qual enquanto 

composição da Articulação Por uma Educação do Campo no Semiárido mineiro desenvolve 

uma série de ações, como: realização de oficinas, eventos, manutenção de um grupo de 

estudos, produção de livro paradidático, dentre outras, destacadamente o acompanhamento de 

experiências de escolas do campo. Uma das escolas é a Escola Família Agrícola Nova 

Esperança, situada no município de Taiobeiras, Alto Rio Pardo, microrregião do Norte de 

Minas Gerais.  

Na condição de jovem de família também migrante, do distrito do Alto Rio Pardo a 

grande centro urbano referência na região norte-mineira, o vínculo com o rural fez parte da 

minha formação enquanto pessoa. Em passagens frequentes no distrito, a 15Km da EFA Nova 

Esperança e até então desconhecendo sua existência, minha mente era povoada pela 



17 

 

 

 

inquietação e angústia provocadas pela clara tensão entre educação, a vida e o trabalho. Não 

entendia por que meus primos adolescentes estavam inseridos na produção agrícola familiar e 

outras relações de trabalho e apresentavam tantas dificuldades na escola. Não entendia a 

“resistência” a ela, mesmo tendo uma ideia dos obstáculos para o acesso e dedicação aos 

estudos. Não entendia por que a escola ignorava os outros processos em que estavam 

inseridos e que eram tão importantes para sua constituição enquanto sujeitos. Admirava e 

sonhava com um tempo de fartura descrito pela minha vó, que enquanto jovem esposa pôde 

cultivar aquela terra e ver brotar até as culturas hoje impensadas devido à exaustão do solo, à 

crise hídrica e aos atuais altos custos de produção de acordo com as exigências de insumos e 

tecnologias. Um incômodo me assombrava ao pensar na minha jovem tia lamentando sobre as 

suas perspectivas de vida após o fim da sua batalha para a formação no ensino médio noturno 

ou feita através do transporte escolar para escolas no perímetro urbano do município. E o 

coração era afligido por um aperto quando meus primos e tios precisavam partir para buscar 

trabalhos em outras regiões. O vazio da praça do distrito fazia contraste com a ausência 

daqueles tão presentes em nossos pensamentos e nem de longe lembrava a profusão de gentes, 

cores, abraços, vozes e alegria de quando os ônibus chegavam trazendo-os de volta. Todas 

essas questões fizeram parte do meu crescimento como ser humano, mas por muito tempo não 

compreendia as determinações entre elas e como estavam intimamente relacionadas. 

A minha inserção no debate e ações de Educação do Campo se inicia no ano 2012 

durante os últimos períodos como aluna do curso de Pedagogia. Com a participação em 

algumas atividades desenvolvidas pela EFA Nova Esperança, como a Reelaboração 

Colaborativa do seu Projeto Político Pedagógico e o Festival de Cultura Popular do Alto Rio 

Pardo, o projeto de pesquisa que originou a dissertação em construção foi sendo 

desenvolvido, amadurecido. Luzes e sombras foram lançadas sobre aqueles velhos 

questionamentos. Esse envolvimento aconteceu em conjunto com minhas primeiras buscas 

sobre os Centros de Formação por Alternância a fim de conhecer melhor seus fundamentos e 

a abrangência de sua atuação em escala global e nacional.  

O mais recente registro quantitivo sobre os Centros de Formação por Alternância 

apresentado em 2014 contabilizava 19 mil estudantes matriculados em 270 instituições, sendo 

que, delas, 150  são Escolas Família Agrícola (EFAs). No ano de 2019, segundo a Associação 

Mineira das Escolas Família Agrícola, no estado de Minas Gerais existem 21 EFA’s em 

funcionamento. 
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A Escola Família Agrícola Nova Esperança, por sua vez, é fruto da organização popular 

no campo e consequente debate e conquista de recurso através da inserção em uma política 

territorial para o desenvolvimento rural aprovada em 2004. No processo de implementação de 

tal política, promoveu-se o diálogo sobre os desafios no território a partir de 5 eixos 

aglutinadores: questão ambiental, acesso à terra, organização da produção e da 

comercialização, valorização cultural do território e educação do campo.  

 Contemplando este último, foram discutidos problemas como a nucleação e 

descontextualização da escola do campo. Em 2007 o projeto de criação da Escola Família 

Agrícola Nova Esperança foi construído e encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o extinto MDA. Em 2012 a escola 

inicia seu funcionamento, e em 2014 a primeira turma conclui a formação de ensino médio 

integrado ao curso profissional em agropecuária. 

 Em 2017, após 5 anos de atuação e 132 alunos concluintes, sendo oriundos de 9 

municípios do território e um de outra região, a EFA buscou fazer uma reflexão sobre a 

condição da juventude rural e os desafios de inserção profissional dos egressos, considerando 

a dificuldade de manter o vínculo com os alunos e por conseguinte, o desconhecimento sobre 

a atuação dos mesmos após a formação.  O coletivo gestor da instituição entende que tal 

perspectiva é fundamental para avaliar a formação desenvolvida pela escola e pensar 

estratégias que colaborem para a reprodução social dos jovens. 

 A pesquisa que resultou nessa dissertação nasce desta problemática: A formação 

educativa desenvolvida na Escola Família Agrícola Nova Esperança tem contribuído para a 

inserção profissional, produtiva e social dos jovens egressos?  

 O objetivo geral é analisar a formação educativa desenvolvida pela Escola Família 

Agrícola - Nova Esperança e sua contribuíção para a inserção profissional, produtiva e social 

do jovem egresso.  

A reprodução social camponesa aqui é trabalhada em três dimensões: a profissional, a 

produtiva e a social, posto que, se faz necessário investigar a inserção dos jovens egressos no 

mundo do trabalho, seja em atividades agrícolas de produção ou em outros setores. A inserção 

social, por sua vez, se refere à atuação dos jovens em movimentos sociais, sindicatos, 

associações, cooperativas ou outros formatos de organização social, fator em consonância 

com a essência e formação promovida pela instituição de ensino e o consequente 

entendimento da necessidade do fortalecimento de tais articulações para o desenvolvimento 

do território. 
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 O debate central está fundamentado nas reflexões sobre o “Movimento Por uma 

Educação do Campo” com foco na atuação dos movimentos sociais que o compõe, a 

fundamentação legal e histórica da Educação do Campo no país, posto que a experiência EFA 

compõe a Educação do Campo. 

Considerando o contexto no qual o debate se insere, o trabalho ainda conta com uma 

investigação sobre a Educação do Campo no estado de Minas Gerais em sua construção 

histórica e principais desafios atuais, bem como a identificação das Escolas Família Agrícolas 

(EFAs) atuantes no estado de Minas Gerais e uma apresentação da região do Norte de Minas 

Gerais e Território Alto Rio Pardo em seu processo de desenvolvimento, a partir da década de 

1960, num contexto de expansão do capital agrário e surgimento de movimentos sociais e 

seus desdobramentos políticos, econômicos e sociais no campo. 

Conhecer a história de criação e o processo de formação educativa desenvolvido na 

Escola Família Agrícola (EFA) Nova Esperança são objetivos específicos fundamentais, para, 

por fim, verificar como a atuação profissional, produtiva e social, dos educandos formados 

pela EFA articula-se à formação educativa desenvolvida pela Escola Família Agrícola em sua 

prática político-pedagógica, contribuindo para a reprodução social camponesa. 

Ao longo da trajetória dos Centros Educativos de Formação Por Alternância no Brasil 

foi construída uma consistente produção acadêmica no que tange à história e à organização 

dos CEFFAs, à Pedagogia da Alternância e até mesmo especificamente sobre as EFAs.  

Inclusive o trabalho de conclusão do mestrado profissional da coordenadora da EFA 

Nova Esperança versa sobre essa instituição, abordando o processo de reelaboração 

colaborativa do Projeto Político Pedagógica da escola. A instituição ainda conta com um 

trabalho acadêmico sobre a comissão Pró-EFA, responsável por elaborar o projeto de criação 

da escola.  

No momento atual, é necessário avançar nesse debate para refletirmos sobre os frutos 

desse projeto, o impacto real na vida dos egressos a partir da formação nas EFAs, refletindo 

sobre sua inserção, desvelar possibilidades e desafios dos jovens em suas vidas após a 

formação na experiência EFA.  

 É evidente a necessidade de produzir conhecimento acadêmico sobre a inserção 

profissional dos egressos no que tange às possibilidades e desafios após a formação no curso, 

a fim de trazer luz a um debate ainda nas sombras. Tais informações podem contribuir para a 

reflexão sobre a importância da experiência e os caminhos a serem trilhados no enfrentamento 

das dificuldades, posto que a  conclusão do curso representa uma ruptura entre as partes e a 
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falta de informação sobre os egressos tem sido uma das principais limitações e desafios na 

atuação das Escolas Família Agrícola.  

 Compreender a trajetória dos egressos requer um olhar sobre o contexto no qual se 

inserem, sendo estes forjados num processo histórico pautado pelo acirramento das condições 

materiais de existência dos sujeitos. O homem produz sua existência no bojo das relações 

sociais, estas, por sua vez, constituídas no seio do modo de produção vigente. Na dinâmica 

entre as forças produtivas e o modo de produção instaura-se a contradição, determinando as 

condições políticas, econômicas e sociais para a reprodução dos sujeitos (MARX, 2008). 

Dessa maneira, os sujeitos egressos, bem como as possibilidades e desafios de sua atuação 

produtiva, profissional e social, devem ser problematizados considerando tal construção 

histórica.  

 Para o desenvolvimento da pesquisa previu-se um levantamento bibliográfico sobre os 

fundamentos da Educação do Campo, a reprodução social camponesa e os Centros Educativos 

Familiares de Formação por Alternância juntamente com os seus pilares. Ainda consta o 

trabalho com registros documentais escolares, bem como o Projeto Político Pedagógico, 

fichas de matrícula dos alunos e outros documentos da instituição.  

A investigação do fenômeno educativo se dá de forma contextualiza à realidade social e 

às condições históricas nas quais ele está engendrado, posto que, o sentido do objeto é 

construído na dinâmica social de interações e mudança em que está inserido (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2007). Tal abordagem considera as relações entre sujeito/objeto e 

subjetivo/objetivo, além de justificar-se no materialismo histórico dialético, o qual pensa o 

homem enquanto ser social constituído historicamente numa teia de correlação de forças e 

determinantes.  

Os fenômenos estudados pelas Ciências Sociais são complexos e o pesquisador se 

depara com a impossibilidade de controlá-los ou reproduzi-los em laboratórios. Nessa 

perspectiva, a pesquisa qualitativa apresenta uma variedade de metodologias e instrumentos 

técnicos, uma grande riqueza nos caminhos investigativos e seus consequentes riscos. Há, 

destacadamente, um fazer político na construção do conhecimento, no qual o pesquisador é 

sujeito político também em questão e faz uso de formação teórica e de sua capacidade de 

problematizar de forma imaginativa para além dos procedimentos técnicos, considerando 

ainda seus valores, subjetividade, sensibilidade e envolvimento entre o mesmo, o objeto e 

sujeitos de estudo, fatores estes, por sua vez, evitados e rechaçados na pesquisa quantitativa 

(MARTINS, 2004; GUNTHER, 2006). O conhecimento construído deve tornar-se discurso 



21 

 

 

 

político para os sujeitos que necessitam, promover novas formas de pensar e ver o mundo e 

para Martins (2004) esse debate é muito fértil na pesquisa qualitativa. 

 Para apreender o funcionamento da EFA Nova Esperança foi utilizada a observação 

direta, com complementação através da entrevista semiestruturada com a coordenadora da 

escola, alguns professores monitores e componentes da associação local. A descrição do 

processo de debate, criação e funcionamento da escola também foi possível com a observação 

direta, acesso a registros escolares, entrevista com a coordenadora, professores monitores e 

membros da associação local.  

 Em relação à verificação da atuação profissional, produtiva e social dos egressos, foram 

feitas entrevistas semiestruturadas junto dos mesmos. O universo dos egressos concluintes do 

ensino médio integrado à formação técnica profissional em agropecuária compreende 132 

sujeitos. Com acesso aos registros escolares, foi possível elaborar um quadro geral 

inicialmente organizado por turmas, contendo o nome do egresso, endereço na época da 

matrícula, nome e contato dos responsáveis. Posteriormente, reordenou-se esse quadro por 

municípios, sendo que, dos 9 municípios com a presença de egressos, 5 deles apresentam uma 

concentração maior (Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, Curral de Dentro, Indaiabira e Berizal), 

sendo definidos como o foco do trabalho de campo, considerando a abrangência do território, 

atingiu-se o total de 50 entrevistas com egressos, ou seja, 38% do universo total. 

 No decorrer da pesquisa, evidenciou-se o grande desafio em localizar tais sujeitos, 

sendo improvável a possibilidade de deslocamento até suas residências, propriedades rurais 

em 5 municípios e aproximadamente 80 comunidades. As estratégias metodológicas foram 

sendo reelaboradas de acordo com o andamento do trabalho de campo. Posteriormente, foi 

pensada a possibilidade de realizar encontros nas sedes dos municípios intermediados por 

sindicatos, associações e instituições parceiras da EFA Nova Esperança. Contudo, em contato 

com alguns egressos, os mesmos foram fornecendo o contato dos demais, posto que a escola 

não detém tal informação. Constatou-se, porém, a inviabilidade da estratégia da realização de 

encontros, posto que, cada egresso tem uma rotina, horários de trabalho e compromissos que 

impedem um encontro unificado mais amplo. Devido a tais desencontros, foram 

desenvolvidas reuniões com pequenos grupos, usando, até então, o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais como ponto de referência em dias com maior fluxo de pessoas 

deslocando-se para a sede dos municípios em decorrência das feiras livres, por exemplo. 

Algumas entrevistas foram feitas via telefone/rede social e o termo de consentimento da 

pesquisa então apresentado no ato da entrevista foi posteriormente assinado pelo egresso no 
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sindicato ou associação quando esse teve disponibilidade de ir à sede do município. O roteiro 

para a entrevista semiestruturada está disponível em apêndice.  

 Sobre os procedimentos metodológicos cabe mencionar o processo de submissão do 

projeto ao comitê de ética. A EFA Nova Esperança aprovou a proposta de trabalho em março 

de 2018, o projeto foi submetido na Plataforma Brasil e em maio do mesmo ano o parecer 

indicava que era necessário fazer algumas alterações quanto ao esclarecimento dos riscos da 

pesquisa (constrangimento ou desconforto por parte do entrevistado), a inclusão de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) próprio para os responsáveis pelos 10 alunos 

que até então estavam incluídos como sujeitos da pesquisa, explicitando tal especificidade, já 

que o TCLE submetido era próprio para os participantes diretos, submetidos à entrevista. 

Exigiu-se ainda uma alteração no cronograma que previsse o período de tramite do processo 

avaliativo na Plataforma. O projeto submetido contava com o termo “proposta de roteiro” 

para as entrevistas, sendo exigida a definição como modelo final. Feitas as devidas correções, 

o projeto foi novamente submetido e aprovado em julho de 2018.  

 A pesquisa realizada está exposta através da dissertação a qual se apresenta em três 

capítulos. No Capítulo I desenvolve-se a apresentação da Educação do Campo em seus 

fundamentos e o projeto de sociedade a ela indissociável. Faz-se um debate sobre a 

reprodução social camponesa e os desafios impostos aos trabalhadores do campo a partir do 

desenvolvimento e ascensão do capitalismo. Nessa perspectiva, também se apresenta o 

território em sua constituição política, ambiental, econômica, histórica e social a partir do 

acirramento das condições materiais de existência com a incursão do capital agrário enquanto 

modo de produção capitalista e predatório na região e seus desdobramentos para a reprodução 

social camponesa. 

 Já no Capítulo II apresentam-se as experiências de Educação do Campo no estado de 

Minas Gerais, um breve histórico sobre a constituição dos CEFFAS desde seu início na 

França até a chegada ao Brasil, bem como a estruturação destes Centros Formativos em seus 

pilares e instrumentos. Apresenta-se o processo de debate até a criação da Escola Família 

Agrícola Nova Esperança como símbolo da política territorial no Alto Rio Pardo. Também 

desenha-se a composição da dinâmica escolar, como esta se estrutura e como funciona o 

processo formativo desenvolvido pela instituição.  

 O Capítulo III inicia-se com um debate sobre a juventude rural e a condição juvenil na 

sociedade pautada pela intensificação das desigualdades sociais, a exploração e exclusão do 

jovem em seu acesso precário à educação e ao mundo do trabalho. A análise das entrevistas 
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foi feita para a apresentação e debate das informações ressaltando as possibilidades e desafios 

dos jovens egressos no que tange à materialização da sua existência. Até então o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais tem uma importância destacada como referência para informação e 

acesso à escola, bem como o interesse dos alunos pela mesma por conta dos desafios vividos 

na região e à consequente atratividade da formação no curso técnico em agropecuária, a 

Pedagogia da Alternância, a educação contextualizada, por ser essa uma escola socialmente 

reconhecida como escola do campo, referência de formação humana no território. 

A construção teórica tecida nos dois primeiros capítulos permitiu a investigação e 

apresentação dos dados dispostos e discutidos no terceiro capítulo. Neste são apresentadas as 

ocupações desempenhadas pelos egressos após a formação, como: trabalho na propriedade 

familiar; trabalho na área de formação; combinação de mais de uma ocupação e a 

continuidade nos estudos através do ingresso em instituições de ensino superior do estado, em 

cursos como Agronomia, Engenharia Florestal e Licenciatura em Educação do Campo.  

 As possibilidades advindas da formação através da inserção profissional, produtiva e 

social dos egressos serão destacadas bem como os desafios enfrentados por esses. Tais 

considerações são fundamentais para a reflexão sobre o processo formativo da escola, sua 

potencialidade e limitações, contribuindo para pensar estratégias de fortalecimento da rede de 

organização social em torno da escola, o desenvolvimento de suas atividades e a efetividade 

de seus anseios pela resistência e reprodução social camponesa no território.  

 

 



Capítulo I 

 

Da Educação do Campo ao Território: caminhos, embates e transformações 

 

Este capítulo traz o histórico do “Movimento Por Uma Educação do Campo” em seu 

processo de ruptura com a educação rural, o protagonismo e organização dos movimentos 

sociais unidos pelo debate em torno da questão agrária, o qual culminou nas reflexões sobre a 

educação enquanto elemento estratégico para a formação dos sujeitos do campo, neste 

processo de conquista da terra, numa pespectiva de uso e posse para realização do trabalho. A 

Educação do Campo vai se constituindo através de debates, construção de experiências, 

tensões, conquistas legais e desafios crescentes.  

Também se apresenta um panorama sobre o projeto de sociedade contido na proposta de 

Educação do Campo, para então se refletir sobre a reprodução social camponesa no contexto 

de desenvolvimento do modo de produção capitalista e a importância política do campesinato 

e da resistência camponesa para promover a materialização da sua existência e atuar como 

sujeito político para a transformação social.  

Em consonância com esse movimento histórico, o Capítulo se encerra com a 

apresentação da região do Norte de Minas Gerais e o Território Alto Rio Pardo, contexto 

deste estudo. Tal exposição é necessária considerando que o objeto está inserido na citada 

microrregião e o processo descrito vem forjando os sujeitos, seus desafios e sua consequente 

organização social, composição que alimenta o problema da presente pesquisa.  

 

 

1.1 O Movimento Por Uma Educação do Campo: um caminho em construção 

 

 A década de 1980 foi considerada como um momento de intensa efervescência política 

no Brasil. Para Gohn (2012), destacou-se o aprendizado em organização civil do período 

decorrente dos protestos contra a conjuntura política vigente no processo de redemocratização 

do país e as reivindicações por melhores condições de vida, bem como a organização das 

categorias profissionais em sindicatos e associações.  

Cabe considerar a questão agrária e  a luta pela terra como fatores que engendram a 

história e constituição do país, o qual tem raiz política e econômica na ruralidade. Numa 

retrospectiva histórica, a Lei de Terras de 1850 decretou a impossibilidade de acesso a esse 

meio de produção fundamental para geração de renda, sendo assim, um bem vetado aos 

despossuídos. A hegemonia do capital agrário construiu suas próprias contradições, com 
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conflito social e o acirramento da luta de classes, provocando um significativo número de 

movimentos sociais do campo engajados na luta pela terra, almejando à reestruturação da 

divisão social do trabalho (PIETRAFESA; ALVES; PIETRAFESA, 2018). 

Para esses autores, a inclusão nesse modelo produtivo acarretou desemprego, 

exploração e desigualdade, alimentadas pela dominação vinculada à posse e uso da terra, 

desenhando um campo de disputa entre camponeses, Estado e capital agrário. Com essas 

questões centrais em debate, o período entre as décadas de 1940 e 1960 foi de grande 

efervescência política e social com atuação intensa dos movimentos sociais, organização 

política pulsante, conflitos, a multiplicação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais pelo país, 

a organização das Ligas Camponesas. Contudo, a possibilidade de reforma agrária, pauta 

urgente, foi inviabilizada com o golpe civil militar decretado em 1964. Nesse período e nos 

governos seguintes, tal reforma ocorreu então de forma  desvirtuada e inexpressiva.  

 No bojo dessas tensões, a ocupação de cargos políticos pela oposição, a mobilização 

política por eleições e a organização sindical de professores e trabalhadores em geral 

constituiu um terreno fértil para o debate sobre ideias pedagógicas contra hegemônicas 

(SAVIANI, 2013). 

Marx (2008) exortou que os homens materializam sua existência inseridos numa 

estrutura determinada pelas relações de produção, que condicionam a vida no âmbito social, 

econômico, político e intelectual. A ação humana reconfigura sua consciência e, neste 

processo, em dado momento, “[...] as forças produtivas materiais da sociedade entram em 

contradição com as relações de produção existentes [...]”, instala-se entraves no 

desenvolvimento desta relação, abrindo caminhos para a revolução social (MARX, 2008, p. 

47). 

As relações de produção burguesas são a última forma antagônica do processo de 

produção social, antagônica não no sentido de um antagonismo individual, mas de 

um antagonismo que nasce das condições de existência sociais dos indivíduos; as 

forças produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam, ao 

mesmo tempo, as condições materiais para resolver esse antagonismo. (MARX, 

2008, p. 48) 

 

Numa sociedade determinada pelo modo de produção capitalista, através do modo de 

produção e apropriação do trabalho e de sua exploração, desenvolvem-se contradições no bojo 

das relações sociais, provocando uma tensão histórica que modifica as condições de vida dos 

sujeitos (MARX, 2013; MARX, 2008). 
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 A experiência dos movimentos sociais1 foi sendo construída através de suas práticas 

cotidianas, nas quais as vivências permeadas pela opressão e negação de direitos são 

fundamentais para a construção do processo de conscientização, organização política, 

desvelamento dos interesses de classe, problematização da realidade social e consequente 

resistência (GOHN, 2012). Por conseguinte, no campo, a exploração pelo trabalho e a 

expropriação da terra e da vida são contradições que engendram as experiências pedagógicas 

de formação para resistência (RIBEIRO, 2010). 

Anterior ao período de redemocratização política, destacaram-se “[...] as associações e 

movimentos comunitários desenvolvidos no Brasil a partir de 1970, impulsionadas 

inicialmente pelas práticas da Igreja Católica em sua ala denominada Teologia da Libertação” 

(GOHN, 2012, p. 41). Inclusive, segundo Saviani (2013), tal tipo de organização popular só 

sobreviveu ao regime civil militar graças ao vínculo com a Igreja.  

Já vinha sendo construído no país um projeto de Educação Popular cuja análise 

detalhada não cabe neste trabalho2, mas a aprendizagem coletiva que possibilitou esse avanço 

político tem fortes vínculos com as experiências dos movimentos sociais no que tange ao 

exercício de poder, burocracia estatal, formação sobre a divisão social de classe e seus 

desdobramentos na realidade, gestão coletiva das ações, desconstrução do autoritarismo e 

individualismo ou tendência à centralização de poder e tomada de decisões (GOHN, 2012).  

As práticas reivindicatórias, além de apontarem as necessidades de mudança e 

demandas sociais com a possibilidade de reformulação das políticas, apresentam a 

potencialidade de transformações do aparelho estatal e dos próprios movimentos sociais, 

sendo imbuídas de forte caráter educativo e formativo (GOHN, 2012; SILVA, 2006).  

Os movimentos sociais populares adquirem importância histórica, posto que são 

direcionados por um projeto de sociedade contrário ao vigente (RIBEIRO, 2010).  Ribeiro 

(2010) afirma que tais movimentos se rearticulam enquanto sujeitos políticos coletivos na 

construção de novas relações. Para Arroyo (2011, p. 73), “[...] o movimento social no campo 

representa uma nova consciência do direito à terra, à cultura, à saúde e à educação”. As lutas 

travadas  promovem o reconhecimento dos envolvidos enquanto sujeitos de direitos, por eles 

mesmos e pela sociedade.  

                                                 
1 Para Scherer-Warren (1989), o estudo dos movimentos sociais deve abranger alguns critérios de 

caracterização, como: organização do grupo; a dinâmica desenvolvida, sua práxis; um projeto enquanto proposta 

contendo objetivos; os princípios ou ideologia que norteie tal proposta. Esse conjunto de fatores é composto com 

um propósito de transformação, mudança social. 
2 Para mais informações sobre o histórico da Educação Popular no país e sua importância para a 

construção da Educação do Campo, ver Silva (2006).  
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O movimento camponês tem caráter histórico, posto que a luta por acesso e 

permanência na terra é indissociável da dinâmica de estruturação da sociedade brasileira, com 

a concomitante organização da elite agrária para combater tal ascensão camponesa (PIRES, 

2012; RIBEIRO, 2010). 

Nesse contexto, a educação rural apresentava-se como uma negação histórica dos 

sujeitos do campo enquanto produtores de cultura e saberes (RIBEIRO, 2012a; RIBEIRO, 

2012b). Este modelo de educação foi sendo construído “[...] a partir dos princípios do 

paradigma do capitalismo agrário, em que os camponeses não são protagonistas do processo, 

mas subalternos aos interesses do capital” (FERNANDES, 2006, p. 37). Ainda para 

Fernandes (2006), o debate sobre educação rural foi sendo concebido e inserido no modelo de 

desenvolvimento predatório proposto para esse espaço, assumindo sua forma plena no 

agronegócio. O autor, debruçando-se em estudos sobre a educação rural numa perspectiva 

histórica, aponta que a ação estatal efetiva nesse campo data de meados do século XX.  

 

Nessa perspectiva, a educação assume uma função “retificadora” visando preparar as 

populações rurais para adaptarem-se ao processo de subordinação ao modo de 

produção capitalista, que assume contornos mais definidos, combinando a expulsão 

da terra com a formação de mão de obra para as indústrias nascentes (RIBEIRO, 

2010, p.167).  

 

Há um esforço para o adestramento ao modo de produção em um país fortemente 

agrário em vias de implantação da industrialização. A proposta de educação rural foi sendo 

construída sob interferência externa, sem participação dos sujeitos da mesma, e com o intuito 

de criar um contexto necessário ao desenvolvimento capitalista no país (RIBEIRO, 2010). O 

projeto de educação rural, bem como as políticas para o campo de modo geral, obtinham 

recursos quando vinculados aos interesses do capital no que tange à expropriação de terras, 

proletarização dos trabalhadores rurais e inserção de um modo de produção que promove a 

dependência dos agricultores. A educação rural “[...] funcionou como uma educação 

formadora tanto de uma força de trabalho disciplinada quanto de consumidores dos produtos 

agropecuários, agindo, nesse sentido, para eliminar os saberes acumulados pela experiência 

sobre o trabalho com a terra” (RIBEIRO, 2010, p. 172). 

 A mesma pesquisadora Ribeiro (2010), em seus estudos dos diagnósticos de políticas de 

educação rural dos anos 1930 a 1980, aponta que os agricultores eram responsabilizados pelo 

suposto atraso do país, sendo-lhes prescritos “[...] a educação elementar, a assistência técnica 

e a extensão rural como se fossem remédios para curar esse ‘atraso’ [...]” (RIBEIRO, 2010, p. 

188). A educação rural não é pensada numa perspectiva de política pública enquanto direito 
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das populações do campo, mas é vista “[...] apenas numa ótica instrumental, assistencialista 

ou de ordenamento social [...]”, como apontou Pires (2012, p. 81). 

 

A imagem que sempre temos na academia, na política, nos governos é que para a 

escolinha rural qualquer coisa serve. Para mexer com a enxada não há necessidade 

de muitas letras. Para sobreviver com uns trocados, para não levar manta na feira, 

não há necessidade de muitas letras. A escolinha cai não cai, onde uma professora 

que quase não sabe ler ensina alguém a não saber quase ler (ARROYO, 2011, p. 71). 

 

 A educação rural no que tange à formação dos sujeitos, foi sendo politicamente 

elaborada de acordo com a concepção pejorativa atribuída à população do campo e 

consequentemente se constitui de forma precarizada e deficiente. Essa modalidade é imbuída 

de problemas desde sua essência e sentido, posto que, seria incoerente, na perspectiva, pensar 

os trabalhadores rurais enquanto sujeitos, construtores de propostas pedagógicas, com 

capacidade de organização, construção de um projeto popular de sociedade e de educação.  

Tais pressupostos não cabem na concepção da educação rural historicamente ofertada às 

populações do campo, pois, como esclareceu Martins (1975, p. 102), a escola constituída no 

bojo das “[...] relações sociais mediatizadas pela mercadora[...] ” está em seu cerne 

promovendo a negação do rural. Por isso, um projeto de escola emancipadora, de formação 

humana crítica inserida nesse modo de produção que inclui para explorar e excluir torna-se 

inviável.  

 A contradição entre capital e trabalho, nesse contexto, apresenta-se moldando as 

relações sociais e a eclosão de conflitos no campo na década de 1980. Expressão autêntica das 

lutas de classe explicitam esse  acirramento. 

 A escola rural se compõe de maneira descontextualizada e urbanocêntrica, cuja prática 

político pedagógica não se integrava às necessidades vitais da população camponesa 

(MARTINS, 1975). Pelo contrário, a formação ofertada era embasada numa visão fatalista de 

campo enquanto lugar atrasado, fadado a acabar. 

 

A cultura hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo de maneira 

romântica ou depreciativa, como valores ultrapassados, como saberes tradicionais, 

pré-científicos, pré-modernos. Daí que o modelo de educação básica queria impor 

para o campo currículos da escola urbana, saberes e valores urbanos, como se o 

campo e sua cultura pertencessem a um passado a ser esquecido e superado. Como 

se os valores, a cultura, o modo de vida, o homem e mulher do campo fossem uma 

espécie em extinção (ARROYO, 2011, p. 79). 

 

Em tal lógica, o espaço rural deve se submeter à égide do capital agrário, ao projeto 

predatório do agronegócio, única forma possível de desenvolvimento do campo (JESUS, 
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2006). A escola enquanto espaço de formação crítica de sujeitos atuantes tem seu papel 

questionado, posto que, historicamente, o avanço capitalista tem promovido exploração, 

expropriação, desmantelamento dos modos de vida e êxodo rural.  

Nesse contexto, a Educação do Campo surge como “[...] um projeto coletivo 

incorporado no processo de luta pela terra de trabalho” (RIBEIRO, 2012a, p. 460), posto que, 

o Movimento Por uma Educação do Campo surge da realidade social marcada pela 

desumanização das condições de vida no meio rural. Esse contexto de injustiça, desigualdade, 

exploração e violência pede, com urgência, por transformações sociais estruturais 

(CALDART, 2011b). 

Os sujeitos do campo, agora organizados, constroem sua resistência a nível produtivo, 

econômico, político e cultural e lutam por melhores condições de trabalho e vida 

(CALDART, 2011b). A Educação do Campo emerge no seio dessas lutas, quando os 

movimentos sociais do campo se confrontam com a ausência da escola em seus espaços de 

vivência e luta, e, de forma orgânica, captam essa necessidade e a inclui como demanda, 

criando em seu seio estratégias para promovê-la. Mas, a escola, para além de uma necessidade 

básica real nas trincheiras de luta pela terra, precisa, necessariamente, estar articulada e 

organizada de acordo com os princípios de formação humana e vida do trabalhador do campo 

e em sintonia com um projeto de transformação (CALDART, 2011a). 

Várias experiências, como o histórico dos Centros Familiares de Formação em 

Alternância, as experiências educativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), dos movimentos de educação de base, os saberes desenvolvidos nos projetos de 

educação popular, as práticas educativas das Comunidades Eclesiais de Base, dentre outras, 

“[...] são sementes de onde brotou a Movimento Por Uma Educação do Campo” (PIRES, 

2012, p. 93). 

Fernandes (2006, p. 28) também apontou que “[...] a Educação do Campo nasceu das 

demandas dos movimentos camponeses na construção de uma política educacional para os 

assentamentos de reforma agrária”. Silva (2006) ainda considerou que os movimentos sociais 

do campo têm construído um projeto político pedagógico coletivo, forjado nas histórias de 

vida, experiências, desejos e realidade dos sujeitos camponeses na busca da superação das 

condições desumanas de vida, buscando construir um projeto de desenvolvimento que 

contemple as necessidades dessa população.  
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1.2 Educação do Campo: realizações, conquistas e desafios 

 

 Como explanado, os movimentos sociais populares se tornaram protagonistas na 

construção da Educação do Campo. Destaca-se aqui a atuação do MST, promovendo o I 

Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária – ENERA, em Brasília 

entre os dias 28 e 31 de julho de 1997, em parceria com a Universidade de Brasília, 

Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

(RIBEIRO, 2010; RIBEIRO, 2012a; RIBEIRO, 2012b; PIRES, 2012).  

O Manifesto das Educadoras e dos Educadores da ReformaAgrária ao Povo Brasileiro, 

documento síntese do evento, traz a raiz do Movimento, toda sua radicalidade, explicitando o 

projeto de sociedade que contém e está contido a Educação do campo numa relação 

indissociável (FERNANDES; TARLAU, 2017). 

O debate desenvolvido culminou na criação do Programa Nacional de Educação da 

Reforma Agrária (PRONERA), que entre 2003 e 2006 “[...] permitiu o acesso à escolarização 

de 247.249 jovens e adultos assentados e capacitou 1.016 profissionais das ciências agrárias 

para atuarem na assistência técnica aos assentados” (RIBEIRO, 2010, p. 42). 

 Para Fernandes e Tarlau (2017), o PRONERA oferece resistência à racionalidade e 

modelo neoliberal e empresarial das políticas educacionais, por se constituir de forma 

territorializada, imprimindo valores e princípios que articulam comunidade e escola, já que a 

Educação do Campo é construída de forma recíproca e indissociável ao território.   

 Historicamente não havia antes do PRONERA nenhuma política educacional para a 

população camponesa, contextualizada com sua vida, produção e desenvolvimento. A tensão 

entre projetos do campo e sociedade se materializa através das propostas para a Educação.   

 
Foram as lutas do campesinato pela terra, reforma agrária, para viver dignamente, 

para produzir alimentos, que se transformaram em uma luta territorial, em que a 

educação do campo é indissociada do desenvolvimento. Foi nessa circunstância que 

nasceu a educação do campo, tendo o PRONERA como uma política pública 

nacional, defendida pelos movimentos camponeses que resistiram e persistiram no 

processo de consolidação e sua institucionalização em 2009, com a Lei nº 11.947. A 

sua manutenção — e de outras políticas públicas de educação do campo — é uma 

disputa permanente com o paradigma neoliberal. Em seus quase 20 anos de 

existência, o PRONERA contribuiu para fortalecer a identidade camponesa por meio 

do acesso à educaçãoem todos os níveis (FERNANDES; TARLAU, 2007, p. 557). 

 

 

 O PRONERA se sustenta no protagonismo das comunidades camponesas e sua 

racionalidade contestadora, comprometida e engajada para a transformação social. A exclusão 
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dos povos do campo se confronta com a luta por direitos historicamente negados. A busca por 

formação tem o propósito de “[...]  desenvolver a capacidade técnica do educando e, além 

disso, cultivar sua habilidade para analisar o ambiente político, econômico e social, assim se 

tornando um sujeito da luta social” (FERNANDES; TARLAU, 2007, p. 565). 

 Nessa caminhada também surgiu a proposta da I Conferência Nacional Por Uma 

Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia – GO, em 1998. O evento teve como 

objetivo, segundo Ribeiro (2010), a formulação de “[...] uma proposta pedagógica direcionada 

à formação humana, portanto, articulando trabalho-educação [...]”, sendo, nesse processo, 

forjada a Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo composta pela CNBB, MST, 

Unicef, Unesco e UnB, movimentos já atuantes no ENERA. A Conferência contou com a 

maciça participação dos movimentos sociais do campo através da organização da Via 

Campesina, bem como sindicatos de trabalhadores rurais e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura - CONTAG (RIBEIRO, 2012a; ARROYO; FERNANDES, 

1999). 

 A I Conferência foi fundamental para discutir os fundamentos e pilares da Educação do 

Campo, congregar seus sujeitos em torno da proposta construída na radicalidade que exige 

sua articulação com a construção de um projeto popular de sociedade. O momento requeria 

uma reflexão sobre o campo, a condição da educação no campo, sua realidade e os caminhos 

os quais o Movimento Por Uma Educação do Campo iria tomar, tendo como pautas a ruptura 

com a educação rural, questões centrais como alfabetização, formação de educadores do 

campo, a construção de uma proposta de Educação Básica do Campo e a organização popular 

em torno desse sonho. 

 Os movimentos sociais do campo avançaram com a proposta de Educação do Campo e 

têm organizado momentos de debate e fortalecimento dessa articulação. Com essa caminhada 

e amadurecimento foi organizada a II Conferência Nacional por uma Educação do Campo em 

2004, o II Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (II ENERA) 

em 2015 e Encontros do Fórum Nacional de Educação do Campo. Essa articulação 

representativa é composta por instituições, universidades e movimentos sociais como o MST, 

o Movimento das Mulheres Campesinas (MMC), Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Rede de Educação do semiárido 

brasileiro (RESAB), União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB), 
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Comissão Pastoral da Terra (CPT),  Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), dentre outros3 (FONEC, 2010).  

A II Conferência Nacional por uma Educação do Campo, por sua vez, trouxe um debate 

mais ampliado e fortalecido, apresentando a consistência histórica do Movimento, já 

celebrando algumas conquistas e refletindo sobre sua trajetória. E atenção especial à 

necessidade de a Educação do Campo estar reconhecida no campo das políticas públicas para 

o seu avanço e construção efetiva, conclamando a Educação enquanto direito das populações 

do campo e dever do Estado. 

A Educação do Campo conta com marcos legais, importantes conquistas também 

forjadas com participação dos movimentos sociais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 já contemplava aspectos da educação rural. O artigo 23 traz considerações 

sobre a organização do ensino e calendário importantes para o respeito à configuração 

apresentada pela Educação do Campo no que tange à possibilidade de adequação à realidade 

dos alunos. O artigo 26, por sua vez, abrange um debate sobre currículo que também favorece 

a contextualização com as questões rurais. Por fim, o artigo 28, de forma específica sobre a 

oferta de educação básica para a população rural, prevê as adaptações necessárias ao meio 

rural, relacionadas aos conteúdos curriculares, metodologias, organização, calendário de 

acordo com ciclo agrícola e condições climáticas, bem como adequação de acordo com o 

trabalho em desenvolvimento no campo (BRASIL, 1996). Contudo, a Articulação Por Uma 

Educação do Campo carecia de consistência legal para fortalecer ainda mais o movimento que 

já acontecia na prática através da multiplicação de férteis experiências formativas em suas 

bases de atuação. 

 Uma importante conquista dessa rede de movimentos sociais do campo organizados foi 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), de 

3 de abril de 2012, que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo (BRASIL, 2002). Esse respaldo legal fortalece a Educação do Campo, já 

legitimada pela ação prática dos movimentos sociais em sua construção. O relatório 

produzido, o qual culminou naquele documento, faz uma valiosa reflexão sobre o campo, as 

condições de vida no meio rural, sua relação com a cidade e revisita a trajetória da educação 

rural no país. 

 As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo apresenta em 

seu artigo segundo, parágrafo único, a concepção de que  

                                                 
3 Não é objetivo deste estudo analisar o debate construído em tais eventos. Mais informações sobre eles podem 

ser encontradas nos documentos neles produzidos, como textos bases, textos de estudo, cartas e manifestos.  
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A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 

inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 

estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 

disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 

associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva 

no país. (BRASIL, 2002, p. 1).  

 

 As especificidades do campo são contempladas e prevê uma educação contextualizada, 

além de preconizar o respeito às particularidades na construção e organização do ano letivo e 

calendário escolar, além de mencionar as questões de financiamento e docência. Reconhece 

ainda que a formação se dá em diferentes espaços pedagógicos e prega a garantia da 

universalização da educação básica para a população do campo.  

 Ainda consta a publicação de decreto sobre a Política Nacional de Educação do Campo 

e Pronera (BRASIL, 2010a), a resolução estabelecendo diretrizes complementares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica 

do Campo (BRASIL, 2008). A resolução que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010b) apresenta uma seção sobre Educação do 

Campo contemplando as necessidades e especificidades do espaço rural. Contudo, cabe 

refletir em que medida essa pode funcionar na prática, em virtude da aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular.  

 No que tange ao amparo legal para a Educação do Campo, ainda consta um parecer 

sobre os dias letivos aplicados na pedagogia da alternância nos Centros Educativos Familiares 

de Formação por Alternância (CEFFA) e a regulamentação da destinação de recursos 

financeiros a escolas do campo (BRASIL, 2011). A organização curricular, escolar e 

metodológica promovida pela Pedagogia da Alternância, possui amparo legal, está 

prevista na legislação, mas principalmente responde aos anseios de construção da 

Educação do Campo vinculada às necessidades e realidade dos seus sujeitos.  Por 

isso, pode sustentar a possibilidade de ser ampliados para as escolas do campo, 

explorar essa fertilidade da Pedagogia não só nos CEFFAs. 

 A Educação do Campo, como destaca Ribeiro (2010) não é um projeto pronto e 

finalizado, ela vem crescendo, avançando e tornando sua proposta muito mais ousada e 

abrangente, enfrentando desafios cada vez maiores. 

 É notável o protagonismo dos movimentos sociais, numa construção coletiva coerente 

com os princípios da educação do campo na luta pelo direito à educação pública de qualidade 

enquanto dever do Estado. Contudo, o financiamento do Estado não pode ser empecilho para 
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a autonomia na construção de uma formação humana de acordo com o projeto de Educação 

do Campo. Por isso, é necessário estabelecer e fortalecer parcerias com as instâncias de poder 

em âmbito municipal, estadual e federal, bem como sindicatos, universidades e outras 

instituições comprometidas politicamente com essa questão.  

 A escola está integrada a um projeto de desenvolvimento na sociedade. Historicamente 

tem sido concebida como uma instituição conservadora e desarticulada com as lutas sociais. 

Tem, pelo contrário, contribuído para a manutenção das relações sociais de poder, exploração, 

alienação e exclusão, sempre disfarçada de entidade politicamente neutra (CALDART, 

2011a). 

 

O modelo de escola rural, imposto através de políticas públicas dirigidas à produção 

agropecuária e à educação rural, é vinculado ao sistema capitalista de produção e de 

sociedade, que se fundamenta na divisão campo/cidade, na expropriação da terra, 

dos meios de subsistência e dos instrumentos e saberes do trabalho, e na exploração 

da força de trabalho (RIBEIRO, 2010, p. 196). 

 

A própria marginalização da escola rural já faz parte, sob a ótica política, de um projeto. 

Refletir de forma coerente e adequada sobre o papel da escola requer considerar que essa  

instituição está engendrada na constituição de um projeto de sociedade e por isso, a Educação 

do Campo em contraposição ao modelo de educação rural é comprometida com a formação 

dos trabalhadores do campo “[...] com competência para enfrentar os desafios da produção e 

da vida contemporânea. Esse aprendizado articula-se com o trabalho cooperativo e com a 

produção em harmonia com os seres humanos e a terra [...]”, almejando à construção de 

relações sociais pautadas na solidariedade, justiça e democracia (RIBEIRO, 2010, p. 196). 

Há necessidade do vínculo entre escola e os “[...] processos pedagógicos de formação de 

sujeitos que têm propósitos de transformação social [...]”, considerando que a escola sozinha 

não promoverá transformação e que o movimento social “[...] precisa ocupar e ocupar-se da 

escola, construindo, junto com os educadores que ali estão, o seu novo projeto educativo” 

(CALDART, 2011a, p. 119). 

 A proposta da Educação do Campo, forjada pelos movimentos sociais populares é 

pautada numa escola que articule ciência com as experiências da população rural, na qual 

“[...] a memória das lutas e das experiências produtivas constitui-se na base curricular, em que 

se articulam: a produção da vida, dos alimentos, da sociedade e da ciência” (RIBEIRO, 2010, 

p. 197). 

Para tanto, os amparos legais apresentados são importantes instrumentos para 

os embates travados pela Educação do Campo enquanto projeto de sociedade, e 
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estes desafios estão postos no processo de construção contínua que tem se 

configurando num território de disputa, como demonstrado a seguir. Considerando o 

projeto de sociedade contido no projeto de educação, cabe salientar o lugar estratégico 

o qual a educação ocupa para o desenvolvimento do campo e da sociedade em geral.  

 

1.3 Educação do Campo e projeto de sociedade: sentido e fundamentos  

 

 A Educação do Campo apresenta na sua essência “a necessidade de reinventar as 

práticas sociais” em enfrentamento ao nefasto processo hegemônico de globalização em 

âmbito econômico, político e cultural, o qual vem promovendo a dominação através do poder, 

controlando a produção de conhecimento, orientando a égide de desenvolvimento econômico 

e social e acirrando a desigualdade e condições de vida da população brasileira, em especial a 

camponesa (JESUS, 2006). Projetos de desenvolvimento divergentes estão postos em 

conflito.  

 No campo, a incursão do capital trouxe à tona as diferenças entre duas forças: o 

agronegócio e a agricultura camponesa, através de suas distintas maneiras de uso dos 

territórios, posto que, “enquanto para o campesinato a terra é lugar de produção, de moradia e 

de construção da sua cultura, para o agronegócio a terra é um lugar somente de produção de 

mercadorias do negócio” (PIRES, 2012, p.41). Esse avanço capitalista culminou no processo 

de modernização da agricultura, caracterizado pela concentração da propriedade da terra, 

intensificando as relações históricas de exploração e expropriação humana.  

 O Censo Agropecuário de 2017 em seus dados preliminares já trouxe informações 

relevantes sobre a estrutura fundiária do país, destacando que mais da metade dos 

estabelecimentos brasileiros (50,15%) tem menos de 10 ha, mas ocupam apenas 2,28% do 

território nacional. Em contra partida, os estabelecimentos com mais de 1000 ha representam 

1% do total de estabelecimentos, mas concentram 47,52% das terras do país (IBGE, 2017). 

Há muita terra concentrada em mãos de poucos e uma parcela comparativamente pequena, 

dividida para muita gente. Essas contradições apresentadas refletem o antagonismo dos 

projetos de sociedade em disputa.  

 Os movimentos sociais do campo têm elaborado um projeto político, construindo 

estratégias para a transformação social. Esse projeto de desenvolvimento vem sendo 

construído nos processos de formação de base, tornando-se instrumento de resistência à 

subalternidade, como ressalta Silva (2006). Segundo essa  mesma pesquisadora, também tem 
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contribuído para a reflexão sobre a educação, seja ela escolar ou não, seu papel nessa 

construção e para o desenvolvimento.   

 Cabe ressaltar que o Estado tem fomentado as políticas desenvolvimentistas no campo, 

promovendo “[...] a capitalização dos processos de trabalho rurais e a mercantilização 

crescente da agricultura de pequena escala” (PIRES, 2012, p. 23). Esse movimento é reflexo 

do estigma de campo como lugar de atraso, em conflito com a modernização, com o 

desenvolvimento a decretar seu fim ou uma reconfiguração que marginaliza e exclui cada vez 

mais os povos do campo. Consequentemente, reforça a exclusão do sujeito do campo e há 

escassez de políticas públicas que o atenda (FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 2011). 

 Esse processo causado pela incursão capitalista no campo detonou o questionamento da 

educação implantada na zona rural e, em contrapartida, a promoção de uma formação humana 

de qualidade vinculada aos interesses dos sujeitos do campo requer um projeto de 

desenvolvimento integrado à educação do campo e sua inclusão na agenda política nacional 

(FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 2011). Tal debate só será frutífero se considerar o 

campo como lugar de tensões, vivo, dinâmico, com a atuação dos movimentos sociais em seu 

caráter educativo (ARROYO, 2011). 

 Esse movimento permite fazer a educação de forma contextualizada, articulada às 

experiências de vida, trabalho, produção, contexto familiar, às relações com a comunidade. 

Rompe-se o antagonismo que se estabeleceu entre formação humana em sua amplitude e o 

processo educativo formal. Para isso, a escola precisa 

 
Interpretar esses processos educativos que acontecem fora, fazer uma síntese, 

organizar esses processos educativos em um projeto pedagógico, organizar o 

conhecimento, socializar o saber e a cultura historicamente produzidos, dar 

instrumentos científico – técnicos para interpretar e intervir na realidade, na 

produção e na sociedade. A escola e os saberes escolares são um direito do homem e 

da mulher do campo, porém esses saberes escolares têm que estar em sintonia com 

os saberes, os valores, a cultura e a formação que acontece fora da escola 

(ARROYO, 2011, p. 78). 

 

 É necessário construir uma escola com uma postura diferente, que cultive “[...] uma 

disposição e uma sensibilidade pedagógica de entrar em movimento, abrir-se ao movimento 

social e ao movimento da história [...]” para que essa transformação entre escola e sujeitos 

seja recíproca, dinâmica (CALDART, 2011a, p. 94). Romper com o isolamento da escola, sua 

configuração e organização histórica conservadora, num movimento que promove o 

desenvolvimento da potencialidade escolar em congregar identidades, pedagogias e novas 



37 

 

 

 

experiências, pois a formação humana que transforma os sujeitos não cabe numa escola 

fechada ao movimento dinâmico da vida (CALDART, 2011a; PIRES, 2012). 

 Essa mudança na essência da escola se faz necessária, pois não é possível pensar em 

novas relações de produção com justiça e dignidade, inclusive no campo se não houver uma 

intensa mudanças em “[...] instituições históricas como a escola em lugares que ajudem a 

formar os sujeitos destas transformações” (CALDART, 2011a, p. 94). 

 A Educação do Campo não pode se abster de tal debate, pois é fruto dele, das lutas 

sociais por direitos, melhores condições de vida, batalhas essas que forjaram um modo de 

vida, visão de mundo. Há intencionalidade política da educação no contexto de humanização 

e desumanização humana no bojo das relações sociais que tem como fim a materialização da 

existência (CALDART, 2011a). 

 Esse novo projeto tem assumido a responsabilidade de formar sujeitos da resistência ao 

modelo desenvolvimentista exploratório implantado no campo, buscando vivenciar estratégias 

alternativas de enfrentamento coletivo, questionamento e intervenção social, ajudando “[...] 

no desenvolvimento mais pleno do ser humano, na sua humanização e inserção crítica na 

dinâmica da sociedade de que faz parte” (CALDART, 2011b, p.154). 

 Aescola não é a peça propulsora que move o campo, mas o campo, por sua vez, não se 

move sem a escola. Não é possível construir uma escola do campo se não há perspectivas para 

ele, com um processo de êxodo rural deflagrado. Mas, “[...] também não há como 

implementar um projeto popular de desenvolvimento do campo sem um projeto de educação e 

sem expandir radicalmente a escolarização para todos os povos do campo” (CALDART, 

2011a, p. 107). 

 Há projetos de educação inconciliáveis em disputa e quando a educação do campo está 

comprometida com o modo de produção camponês, ela se coloca em confronto direto com os 

“[...]interesses do capital agroindustrial, associado ao capital financeiro, cujos sujeitos 

concretos são grandes proprietários de terras e ocupam posições estratégicas na estrutura do 

Estado” (RIBEIRO, 2012a, p. 476).Tal disputa é travada no bojo da luta de classes, forjada 

pela contradição entre as forças produtivas e as relações de produção construídas 

historicamente. Essa proposta de construção coletiva pelos movimentos sociais camponeses 

tem sido atacada veementemente, sendo ela território estratégico de disputa política, 

ideológica e econômica pelo direito às condições de materialização da vida camponesa.  

O projeto de Educação do Campo nasceu do acirramento das condições de vida no 

campo, no seio da luta pela terra, cresce articulando-se à materialização da vida de forma 
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digna e humana contra a exploração e opressão, almejando à transformação social. Cabe aqui 

uma reflexão sobre as condições de reprodução social camponesa em suas características e 

desafios. 

 

1.4 O eixo norteador: condições materiais de existência e reprodução social camponesa 

 

 A perspectiva materialista é uma concepção filosófica do desenvolvimento do mundo, 

parâmetro metodológico de pensamento e investigação, entendendo que o processo histórico 

se constitui através do desenvolvimento das condições de materialização da vida (MARX, 

2013). É pelo trabalho que o homem tem suas relações com a natureza intermediadas e se 

apropria dela (MARX, 2008). 

 Através do trabalho, ocorre a humanização ou desumanização do homem, dessa forma 

as pessoas se educam ou se deseducam (CALDART, 2011b). Sendo a luta pela terra de 

trabalho a semente geradora da Educação do Campo, o valor ontológico do trabalho para a 

materialização da existência humana é essencial para a caracterização da mesma (ARROYO, 

2011). 

 Os sujeitos fazem usos diferentes da terra, denotando a ela sentido e valores diversos. 

Desta divergência, personificada na luta pela terra, caracteriza-se o confronto de classes: um 

lado configurando-se enquanto exploração do trabalho alheio, e o outro, como possibilidade 

de humanização e autonomia através do trabalho (RIBEIRO, 2010). 

 Esse embate é forjado pela contradição no desenvolvimento da sociedade, no qual o 

modo de produção vigente está em conflito com as relações de produção, estas caracterizadas 

pelo desenvolvimento das relações de trabalho, a forma na qual o materializa sua existência. 

Tal tensão já está instaurada no seu seio, quando o homem faz o mundo e a si mesmo através 

do modo de produção capitalista. Para Marx (2013),  

 

A figura do processo social de vida, isto é, do processo material de produção, só se 

livra de seu místico véu de névoa quando, como produto de homens livremente 

socializados, encontra-se sob seu controle consciente e planejado. Para isso, requer-

se uma base material da sociedade ou uma série de condições materiais de existência 

que, por sua vez, são elas próprias o produto natural-espontâneo de uma longa e 

excruciante história de desenvolvimento (MARX, 2013, p. 216). 

 

O capital reconfigurou o processo social de produção, e o que é produzido, além de 

resultado do trabalho, reflete as condições de materialização desse processo. Dessa forma, a 

reprodução social, a materialização da vida, se dá através de um desenvolvimento 
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contraditório, forjando desigualdade social (MARX, 2013). As relações sociais em âmbito 

jurídico, bem como as formas que o Estado adquire, estão enraizadas nas condições materiais 

de existência, sendo a economia a base da vida social humana, tecendo os aspectos da própria 

vida. Na medida em que o modo de produção se altera, operam-se transformações nas 

condições de vida e trabalho (MARX, 2008; MARX, 2013). O processo de produção 

capitalista atinge todos os âmbitos e espaços, altera estruturas (IANNI, 1984). 

 
Desde logo, convém dizer que o capitalismo está em expansão tanto no campo 

quanto na cidade, pois essa é a sua lei: a lei de reprodução crescente, ampliada. A 

tendência do capital é a de tomar conta progressivamente de todos os ramos e 

setores da produção, no campo e na cidade, na agricultura e na indústria 

(MARTINS, 1981, p. 152).  

 

 Para Marx (2013), os bens naturais, como a terra, possuem valor de uso sem ter um 

valor de mercadoria, mesmo sendo produto de trabalho humano. É sabido que a terra é um 

receptáculo dos meios de subsistência, mas também fornece os meios de trabalho, sendo que 

“[...] a própria terra é um meio de trabalho [...]”,engendrada a outros meios e desenvolvimento 

da força de trabalho (MARX, 2013, p. 329). Para Martins (1981, p. 159), ela é de forma 

equivocada considerada como Capital por ser comercializada e utilizada para exploração de 

força de trabalho, mas “[...] a terra não é produto nem do trabalho assaliariado nem de 

nenhuma outra forma de trabalho” e consequentemente sua apropriação não é proveniente de 

um processo de trabalho. Esse meio de produção não é fruto de trabalho, como bem natural 

sua intervenção nela não pode ser usada como justificativa para a apropriação pelo capitalista. 

A terra tem um caráter qualitativo diferente dos demais meios de produção. No processo de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista a agricultura é um fator estratégico, posto 

que,  

 
É na esfera da agricultura que a grande indústria atua do modo mais revolucionário, 

ao liquidar o baluarte da velha sociedade, o “camponês”, substituindo-o pelo 

trabalhador assalariado. Desse modo, as necessidades sociais de revolucionamento e 

os antagonismos do campo são niveladas às da cidade. O método de produção mais 

rotineiro e irracional cede lugar à aplicação consciente e tecnológica da ciência. O 

modo de produção capitalista consume a ruptura do laço familiar original que unia a 

agricultura à manufatura e envolvia a forma infantilmente rudimentar de ambas. Ao 

mesmo tempo, porém, ele cria os pressupostos materiais de uma nova síntese, 

superior, entre agricultura e indústria sobre a base de suas configurações 

antiteticamente desenvolvidas. Com a predominância sem precrescente da população 

urbana, amontoada em grandes centros pela produção capitalista, esta, por um lado, 

acumula a força motriz histórica da sociedade e, por outro lado, desvirtua o 

metabolismo entre o homem e a terra, isto é, o retorno ao solo daqueles elementos 

que lhe são constitutivos e foram consumidos pelo homem sob formade alimentos e 

vestimentas, retorno que é a eterna condição natural da fertilidade permanente do 

solo. Com isso, ela destrói tanto a saúde física dos trabalhadores urbanos como a 

vida espiritual dos trabalhadores rurais (MARX, 2013, p. 702).  



40 

 

 

 

 

 O capitalismo promoveu profundas transformações no campo e na vida humana, 

fazendo com que o trabalho campesino, nessa fase de novo modo de produção, esteja se 

configurando também “[...] como meio de subjugação, exploração e empobrecimento do 

trabalhador, a combinação social dos processos de trabalho como opressão organizada de sua 

vitalidade, liberdade e independência individuais” (MARX, 2013, p. 703). 

 Assim como na cidade, no campo sob essa égide, o desenvolvimento se deu pela maior 

elaboração das condições que compõem a força produtiva condicionada à intensificação, 

devastação e exaustão do solo, dos recursos e da força de trabalho dos camponeses, agora 

trabalhadores assalariados, submetidos ao patrão (MARX, 2013). Para Marx o modo de 

produção social capitalista só se desenvolveu “[...] na medida em que solapa os mananciais de 

toda a riqueza: a terra e o trabalhador” (MARX, 2013, p. 703). Com a incursão capitalista na 

agricultura, ocorre o declínio da demanda de trabalho rural proporcionalmente ao acúmulo de 

capital. Esse movimento antagônico promoveu as condições para o êxodo rural, expansão do 

mercado consumidor, as dificuldades de produção para os pequenos proprietários e a 

proletarização do trabalhador do campo, refém das circunstâncias construídas pelo mercado 

capitalista, servindo, muitas vezes de exército de reserva para a indústria e favorecendo a 

proliferação de grandes propriedades fundiárias (MARX, 2013; IANNI, 1984). Ainda para 

Marx (2013), “O trabalhador rural é, por isso, reduzido ao salário mínimo e está sempre com 

um pé no lodaçal do pauperismo” (MARX, 2013, p. 873). 

 

Desse modo, a expropriação dos camponeses que antes cultivavam suas próprias 

terras e agora são apartados de seus meios de produção acompanha a destruição da 

indústria rural subsidiária, o processo de cisão entre manufatura e agricultura. E 

apenas a destruição da indústria doméstica rural pode dar ao mercado interno de um 

país a amplitude e a sólida consistência de que o modo de produção capitalista 

necessita (MARX, 2013, p. 995).  

 

A reprodução camponesa, que inevitavelmente está inserida e se desenvolve numa 

sociedade capitalista, é um movimento de resistência ao capital e seu modo de produção 

(MARTINS, 1981). Essas ondas de proletarização, em que “[...] grandes massas humanas são 

despojadassúbita e violentamente de seus meios de subsistência” representam a chama de 

desenvolvimento das grandes transformações e da formação capitalista e a expropriação da 

terra é o fundamento desse processo (MARX, 2013, p. 963). 

Nessa condição o camponês se vê obrigado a vender sua força de trabalho e se insere 

numa relação de exploração. Para Martins (1981, p. 152), esse  é o fundamento da expansão 
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do capitalismo – quando os trabalhadores são despojados de toda propriedade a não ser a 

“propriedade da sua força de trabalho”. Espoliados do meio de produção, a terra, não possuem 

mais matéria prima, nem instrumentos e a única possibilidade de sobrevivência é vender sua 

força de trabalho a um patrão, o capitalista e para esse  mesmo autor, o capital é fruto do 

trabalho acumulado, que será desempenhado através da exploração do trabalhador.  

O campo tem passado por profundas transformações decorrentes da racionalização e 

tecnologias modernas sob a égide do capital que culminam em mudanças na exploração do 

trabalho e recursos naturais, bem como na implantação “da mentalidade capitalista no 

campo”.  O êxodo rural e as migrações internas “[...] são também expressões demográficas e 

ecológicas de processos econômicos e sociais que atingiram substancialmente o chamado 

‘complexo rural’ tradicional” (IANNI, 1984, p. 101). 

 A proletarização do trabalhador no campo decorre das transformações para a transição 

ao modo de produção capitalista ainda envolve contratação por tarefas e prazos determinados, 

eliminando aos poucos os elementos não capitalistas nas relações de trabalho entre o agora 

empresário e o proletário. Se anteriormente, na propriedade o trabalhador era agente ativo da 

materialização de sua vida, produzindo os bens de subsistência, agora, na melhor das 

hipóteses, terá acesso a um salário, como o operário urbano (IANNI, 1984). 

Também há a busca por maior produtividade para acumulação do capital, geração de 

excedente, lucro, inserção de novas tecnologias e especialização das atividades de produção, 

com a força de trabalho configurando-se de acordo com a imposição do sistema econômico 

(IANNI, 1984; IANNI, 2002). Com a lógica capitalista no campo  

 
O trabalhador rural é o elo mais fraco, na cadeia do sistema produtivo que começa 

com a sua força de trabalho e termina no mercado internacional. Ele parece ser o 

vértice de uma pirâmide invertida, no sentido em que o produto do seu trabalho se 

reparte por muitos, sobrando-lhe pouco (IANNI, 1984, p. 125).  

 

O mesmo autor ainda exorta para a articulação do Estado aos anseios econômicos de 

cunho capitalista, tendo esse forte atuação na expansão desse modo de produção no campo, 

sendo que, a reflexão sobre a aliança entre sociedade agrária e sociedade industrial é 

fundamental para o entendimento sobre o nosso país (IANNI, 1984). 

O mundo agrário está engendrado pela mercantilização capitalista em suas relações 

através da atuação de grandes empresas e corporações, inclusive de capital financeiro 

estrangeiro, subordinando a pequena produção às exigências e lógica da grande agroindústria 

(IANNI, 2002).  
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Ianni (2002) apresenta uma visão pessimista sobre o campo, mas importante para 

refletir sobre a realidade e buscar resistência. As mudanças no mundo agrário promovidas 

pela globalização e disseminação do capitalismo têm transformado profundamente o modo de 

vida no campo no que tange à organização do trabalho e produção, além dos seus sentidos 

políticos e culturais. Para ele, “Tudo que é agrário dissolve-se no mercado, no jogo das forças 

produtivas operando no âmbito da economia, na reprodução ampliada do capital, na dinâmica 

do capitalismo global” (IANNI, 2002, p. 42). Ianni (2002) apresentou ainda o fim da 

contradição entre cidade e campo pelo modo urbano de vida e invasão do capitalismo, 

pregando a morte do rural, na qual a globalização inclui para excluir, destrói e integra para 

promover subordinação.  

O autor ainda pondera sobre a resistência, capacidade de recriação e até crescimento do 

campesinato, que ao se transformar não perde seu significado histórico e importância política 

e econômica pelos embates travados pelo direito à terra e à dignidade humana (IANNI, 1984; 

MARTINS, 1981). O campesinato é ainda elemento importante na contradição inerente ao 

capital em seu processo de desenvolvimento (OLVEIRA, 2001). 

A história e memória do campesinato brasileiro retratam a organização e resistência 

contra a dominação dos ditos “coronéis” e outras representações de poder ao longo dos anos 

em parceria com a força política exercida pelo Estado. Com o desenvolvimento da história, a 

expansão capitalista apresenta antagonismos com o campesinato, instaurando-se um conflito 

imbrincado em nossa tessitura social (MARTINS, 1981). Oliveira (2001) apontou que a 

expansão do capitalismo no campo busca a homogeneização do campo e sua produção 

agrícola, sendo que Ribeiro (2010), por sua vez, salientou a importância das revoluções com 

base camponesa na resistência a esse processo.  

Para Pires (2012), camponês é aquele que tem acesso a uma porção de terra para 

produzir com base no trabalho familiar sendo uma unidade de produção e consumo. O termo 

camponês, e consequentemente, os debates sobre campesinato são fundamentais combatendo 

denominações pejorativas e principalmente devido à carga histórica desses sujeitos na relação 

com outras categorias envoltas no mundo rural, como, por exemplo, o latifundiário, 

estabelecendo seu lugar social e uma diferenciação clara entre figuras em confronto no seio 

das lutas de classes, “[...] não é apenas um novo nome, mas pretende ser também a designação 

de um destino histórico” (MARTINS, 1981, p.23). A categorização dos sujeitos do campo 

enuncia uma posição social na estrutura econômica agrária, que por sua vez, representa 

diversos níveis de “apropriação do produto da força de trabalho” (IANNI, 1984, p. 104).  
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Existe um debate histórico nas ciências sociais, com autores clássicos como Eric Wolf, 

Robert Redfield, Henri Mendras e Raymond Willians estudando o campesinato sob diferentes 

perspectivas, desde relações feudais, populações tradicionais, o processo de desenvolvimento 

industrial no avanço capitalista, a relação histórica entre cidade e campo, no qual a exploração 

engendrada nos espaços rurais tem sustentado a dominação nos centros urbanos e 

industrializados. Desse modo há uma dificuldade de caracterização única ou consenso4. 

 Neste fértil debate podem surgir questões polêmicas, como: O camponês é uma figura 

em extinção, ultrapassada? Ele está fatidicamente eliminado pelo capitalismo ou foi 

constituído também por ele em sua contradição? De que forma se configura o campesinato na 

atualidade em pleno século XXI? O campesinato acabou ou evoluiu em sua mutação através 

de uma agricultura cada vez mais tecnológica e profissionalizada? Quais transformações a 

reestruturação capitalista impôs ao campesinato? São reflexões interessantes que extrapolam 

este estudo.  

 Contudo, autores como Ploeg (2008; 2016) e Sabourin (2009) debatem sobre um 

processo de recampesinação, cujo campesinato apresenta-se como resposta às crises de 

fornecimento de alimento, energia, recursos hídricos e trabalho produtivo, além de cultivarem 

vínculos férteis para surgimento de movimentos sociais. Ainda apresentam a impossibilidade 

de essa organização familiar produtiva funcionar como empreendimento capitalista por seguir 

uma lógica diferente, pela condição camponesa ser constituída por relações de dependência, 

parentesco, reciprocidade, identidade coletiva, compartilhamento de saberes e valores, busca 

por autonomia e cooperação na interação com o mercado. 

 O que é fundamental neste trabalho é considerar que boa parte da efervescência social 

popular vem do campo através de seus conflitos históricos, sendo o campesinato um sujeito 

coletivo histórico dinâmico, imprimindo ao campo um fluxo acelerado, não estagnado 

(MARTINS, 1981).  

Um ponto interessante e singular no campesinato brasileiro é a sua característica 

histórica de não possuidores de terra. 

 
É um campesinato que quer entrar na terra, que, ao ser expulso, com frequência à 

terra retorna, mesmo que seja terra distante daquela de onde saiu. O nosso 

campesinato é constituído com a expansão capitalista, como produto das 

contradições dessa expansão (MARTINS, 1981, p. 16, grifos do autor). 

                                                 
4Não cabe aqui um debate extenso sobre a construção desta categoria, não sendo o objeto do trabalho, mas exige 

que elenquemos a categoria campesinato neste trabalho, pois esta definição é importante para as reflexões feitas 

no intuito de refletir sobre a materialização da vida do sujeito que vive no campo, o trabalho, produção e atuação 

social dos sujeitos do âmbito rural no recorte do estudo.  
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Na constituição contínua do país travaram-se lutas históricas pela posse e permanência 

na terra, com um campesinato sem um enraizamento, que não esteve na condição de donos de 

terra, mesmo em forma de propriedade comunitária.  

 
O camponês não é uma figura do passado, mas uma figura do presente da história 

capitalista do país. [...] Esse “passado” só tem sentido, só pode ser compreendido, 

por meio das relações que tornam sua evocação necessária – estas relações estão na 

violência do capital e do Estado. Portanto, esse “passado” é uma arma de luta no 

presente. Esse “passado” só tem sentido no corpo dessa luta, só se resolverá quando 

se resolverem as contradições do capital – quando então será possível compreender 

que o sentido do passado só se desvenda corretamente no “futuro”, na superação e 

na solução das contradições do capital – da exploração e da expropriação 

(MARTINS, 1981, p. 16, grifos do autor).  
 

O campesinato brasileiro trava uma luta dupla para entrar e para permanecer na terra, 

estando em vigília permanente pela sua causa nunca assegurada. A concentração de terra e de 

poder começa desde o período colonial e as mudanças políticas do país não alteraram essa 

estrutura classista, não provocou transformações profundas. Da contradição, imbuída de 

questão agrária, surgem os conflitos e consequentemente os movimentos sociais e 

insurreições que teceram a história do Brasil desde o início do processo de colonização com 

os indígenas, negros escravizados, posseiros, dentre outros (OLIVEIRA, 2001; MARTINS, 

1981). 

É equivocado achar que o processo modernizador pôs fim ao campesinato, posto que a 

contradição que o constituiu não está resolvida e, considerando o contexto atual de 

acirramento de tais contradições, é incoerente decretar o fim do campesinato, tendo a 

categoria, pelo contrário, cada vez mais relevância e sentido político, agora inserida nessa 

estrutura social e econômica. Pelo contrário, o desenvolvimento capitalista e a modernização 

da agricultura promovida por ele têm intensificado a propriedade da terra, tornando esse fator 

elemento constitutivo desse modo de produção, além de promover uma inclusão excludente 

do camponês, posto que o sujeito inevitavelmente está inserido no sistema capitalista 

(OLIVEIRA, 2001). 

O processo histórico vai redefinindo as condições sociais, as relações, as classes em 

seus confrontos estruturais, inclusive a existência do campesinato (MARTINS, 1981). Martins 

(1981) rememora a exortação de Marx a respeito do processo social se fazer através de 

ocultamentos, falsas aparências de imobilidade, avanços ou recuos, devido ao processo 

histórico ter “[...] na sua essência a contradição que gera e confronta as classes sociais entre si 
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opostas, mas contém também a desigualdade entre as relações sociais e a interpretação dessas 

relações por aqueles que as vivem” (MARTINS, 1981, p. 28). 

Nesses parâmetros, a terra é subordinada ao capital, apropriada por ele, sendo sua 

propriedade uma relação social “[...] como expressão de um processo que envolve trocas, 

mediações, contradições, articulações, conflitos, movimento, transformação” (MARTINS, 

1981, p. 171). É sabido que o capital produz lucro, a mais-valia retida pelo capitalista e, por 

sua vez, o trabalho produz salário – mas a terra produz algo diferente, produz renda, é um 

meio de produção privilegiado. O camponês extrai sua renda da produção. Quando o capital 

está mediando essa  relação, só lhe interessa o trabalho, posto que esse  fator denota valor, 

trabalho este a ser explorado pelo capitalista (MARTINS, 1981). 

O capital então percebe que o capitalista precisava ser proprietário de terra para 

alavancar o processo, criar o movimento necessário para a expansão do capital no campo e na 

sociedade em si, promovendo a fusão destas duas figuras (MARTINS, 1981; OLIVEIRA, 

2001). No estágio atual, mesmo com o pequeno produtor sendo proprietário da terra, usando 

força de trabalho familiar e sem assalariamento, existe uma relação de dependência com o 

mercado, seu trabalho não apresenta uma sujeição formal ao capital, mas existe 

inegavelmente a “sujeição da renda da terra ao capital.” (MARTINS, 1981, p.175 grifo do 

autor). 

O capital tem se apropriado da renda da terra, tanto nas grandes quanto nas pequenas 

propriedades. Neste último caso, quando capital não se torna proprietário da terra, “[...] cria 

condições para extrair o excedente econômico, ou seja, especificamente renda onde ela 

aparentemente não existe” (MARTINS, 1981, p. 175). Tal conquista se dá através de 

estratégias para estabelecer a  

 
[...] dependência do produtor em relação ao crédito bancário, em relação aos 

intermediários, etc.[...] O que hoje acontece com a pequena lavoura de base familiar 

é que o produtor está sempre endividado com o banco, a sua propriedade sempre 

comprometida como garantia de empréstimos para investimento e sobretudo para 

custeio de lavouras. [...] Por esse meio, o banco extrai do lavrador a renda da terra, 

sem ser o proprietário dela. O lavrador passa imperceptivelmente da condição de 

proprietário real a proprietário nominal, pagando ao banco a renda da terra que 

nominalmente é sua. Sem perceber, ele entra numa relação social com a terra 

mediatizada pelo capital, em que além de ser o trabalhador, é também de fato o 

arrendatário (MARTINS, 1981, p. 176). 

 

 

 O autor ainda salienta para o cuidado com a reforma agrária inserida nessa estrutura 

capitalista, pois a redistribuição da terra em tais moldes já prevê a captação da renda da terra 

pelo capital. A perspectiva que aponta como valorosa a absorção do camponês no mercado 
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capitalista não coloca em questão a contradição do capital expressa na “produção social e a 

apropriação privada da riqueza”, posto que, “o novo barão de terra” apresenta-se na figura do 

grande capital nacional e multinacional. O capitalismo uniu terra e capital, “[...] já não há 

como fazer para que a luta pela terra não seja uma luta contra o capital, contra a expropriação 

e a exploração que estão na sua essência” (MARTINS, 1981, p. 177). Lutar pela terra inserida 

no modo de produção capitalista, de acordo com seus tramites e objetivos, é reivindicar o 

direito de ser explorado, de ser incluído numa sociedade injusta, acirrando ainda mais a 

concentração de renda, poder e desigualdade social.  

 Em seu cotidiano, o camponês forja estratégias de resistência para promover sua 

reprodução através da solidariedade, reciprocidade, relações, cooperativismo, organização 

social, comercialização mais regional e alternativa como as feiras no intuito de serem menos 

reféns do capital, com um vínculo mais direto com o consumidor.  

O campo não é um espaço homogêneo e passivo, como se as imposições sofridas 

preconizassem um destino fadado a acontecer, inevitável, sem possibilidade de resistência, 

com sujeitos submissos, conformados com sua exploração. Marx (2013) mostra as condições 

de vida do homem do campo se deteriorando proporcionalmente à expansão do capitalismo. 

Integrar-se a essa lógica capitalista não é a saída, mas, pelo contrário, alimenta a raiz do 

problema, a contradição a qual se fundamenta esse modo de produção, e por isso esse 

caminho não irá trazer uma superação dessa situação. 

 Mesmo mediante esse contexto preocupante, a produção de origem camponesa se 

destaca no Censo Agropecuário de 2006 promovido pelo IBGE. Em dados trabalhados por 

Oliveira (2001), consta que metade (em alguns casos, em proporção maior ainda) da produção 

de batata inglesa, feijão, mandioca, banana, café, como, suínos, ovos, leite e a grande maioria 

das hortaliças e produtos de granja são oriundos de pequenas propriedades.  

Quadro 1: Produção de pequenos estabelecimentos 
PRODUTO 2006 

Mandioca 88,30% 

Feijões 68,7% 

Leite de vaca 56,4% 

Suínos 51,0% 

Milho 47,0% 

Arroz 35,1% 

Cafés 30,30% 

Trigo 20,7% 

Ovos 17,1% 

Soja 16,90% 

Fonte: Censo Agropecuário/ IBGE (2006) 
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Contudo, a relação entre a concentração de terra e a produção de alimento se mostra 

contraditória.  

 
Os médios estabelecimentos (100 a 1000 ha) e os grandes (mais de 1000 ha), ainda 

que ocupando 283 milhões de hectares (82% do total), respondem por mais de 50% 

apenas no volume da produção de algodão em caroço herbáceo, arroz, cana-de-

açúcar, milho, soja, trigo, chá-da-Índia, laranja, maçã e mamão (OLIVEIRA, 2001, 

p. 189). 

 

A agricultura camponesa com cultivo pelo trabalho familiar, além de ser responsável 

pela produção dos alimentos de subsistência que de fato provê a sobrevivência da população 

brasileira, ainda apresenta grande diversidade, como demonstrada no Quadro 1. Embora 

tenhamos um Censo Agropecuário mais atual, lançado em 2017, esse  apresenta uma 

divergência em sua construção metodológica de base política ao não trazer dados de produção 

dos pequenos estabelecimentos, considerando apenas as toneladas como unidade de medida 

padrão.  

Como se observa, o camponês é em sua essência histórica e política um sujeito que 

resiste, recusa este processo de proletarização, busca alternativas, caminhos para a sua 

reprodução social. Nesta perspectiva o camponês é visto como entrave para o avanço do 

capitalismo no campo. A suposta extinção dessa figura não seria o resultado de sua não 

submissão, ou absorção, pelo contrário. O capitalismo excludente alimenta e é alimentado por 

essa contradição. Na medida em que a contradição no desenvolvimento é intensificada, 

acirram-se os conflitos e o anseio por uma transformação social profunda, mais necessário é a 

organização dos trabalhadores e o camponês em sua atuação produtiva e política na estrutura 

social. No tópico a seguir será apresentado como esse processo se deu no campo da pesquisa, 

a região Norte-mineira, e seus consequentes desdobramentos.  

 

 

1.5  A EFA no Território Alto Rio Pardo e sua organização econômica, política, 

produtiva e social 

 

 

“O senhor sabe: sertão é onde 

manda quem é forte, com as astúcias.  

Deus mesmo, quando vier, 

que venha armado!” 

(Grande Sertão: Veredas – João Guimarães Rosa) 
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O processo de desenvolvimento capitalista tem se caracterizado pelo acirramento das 

contradições em seu modo de produção e nesta perspectiva, o Território Alto Rio Pardo, 

campo desta pesquisa, inserido na região Norte de Minas Gerais, expressa essa tensão.  

Pensar um país ou região requer um olhar sobre a divisão de classes e como esta se 

estabeleceu no campo e na cidade, como afirma Marx (2008), já que, nas palavras desse 

teórico, “[...] a população é uma abstração se deixo de lado as classes que a compõem. Essas 

classes são, por sua vez, uma palavra sem sentido se ignoro os elementos sobre os quais 

repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o capital etc” (MARX, 2008, p.258). 

Tal debate deve estar fundamentado enquanto “[...] uma rica totalidade de 

determinações e relações diversas” considerando que estas, dentre elas, a divisão do trabalho e 

as relações sociais provenientes dela são determinadas socialmente (MARX, 2008).  

O Norte de Minas Gerais vem sendo historicamente conhecido pelo estigma de sertão, 

como lugar atrasado. O Capital, em busca de espaços para a sua reprodução, ampliou sua 

atuação nessa região. O cerrado, enquanto um dos principais biomas do Estado, compõe boa 

parte da biodiversidade da região (Ver Imagem 1). Sendo uma savana tropical que ocupa 22% 

do país (37% deste, se se considerar as áreas de transição). Tal bioma, por sua ocupação 

geográfica, figura como o maior armazenador de água do Brasil e sua ocupação humana, na 

região, remonta a mais de 11 mil anos. Atualmente é o bioma brasileiro mais ameaçado pelo 

agronegócio, principalmente através das monoculturas de soja, cana de açúcar e eucalipto 

(NOGUEIRA, 2009). 

 

Imagem 1: Biomas de Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivos STTR/RPM apud Souza (2017)  
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O cerrado também é reconhecido pelas populações locais como Gerais, no Norte e 

Noroeste de Minas Gerais, Leste de Goiás e Tocantins, Oeste da Bahia, Sul do Maranhão e 

Norte do Piauí. Por isso os camponeses da porção dos Gerais no estado, e também no Oeste 

da Bahia, autoidentificam-se como Geraizeiros (NOGUEIRA, 2009).  

O estado de Minas Gerais configura-se pela oposição entre as Minas (centro-sul e 

atividade mineradora) e os Gerais, pois a mineiridade característica do restante da unidade da 

federação não tem a mesma configuração no Norte. Em contrapartida, tal região apresenta 

similaridades ambientais, históricas e culturais com o Nordeste do país (NOGUEIRA, 2009). 

No bojo das políticas desenvolvimentistas do Brasil a partir de 1960, os centros de 

poder político e econômico, os quais historicamente negligenciavam a região, aderiram ao 

ideal de sertão a ser desbravado e modernizado em favor do progresso, desconsiderando a 

ocupação camponesa tradicional e os modos de vida ali presentes.  

 Na década de 1960 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), na qual foi incluída a região Norte do estado, sendo que o órgão tinha a função de 

formular e implantar a política de desenvolvimento na região avaliada como “Polígono das 

Secas” (NOGUEIRA, 2009).  

 A SUDENE promoveu a inserção e desenvolvimento do Capital agrário na região, 

processo esse que também fomentou a organização da elite local para angariar benefícios 

decorrentes de tal acumulação de capital e poder, respaldados pela alcunha da modernização. 

Tal ação  

 

[...] contribuiu para a superação do isolamento econômico e político da região. No 

entanto trouxe também as contradições inerentes ao sistema capitalista, como a 

mercantilização das relações sociais, aumento da expropriação do trabalho, o 

aumento das desigualdades sociais, dentre outras. O capitalismo não está isento de 

contradições e crises, o seu processo de expansão e a, consequente, subordinação de 

regiões a sua lógica produtiva orientada para a acumulação de capital, pode a 

princípio dissimular suas contradições, mas jamais eliminá-las. E são derivados 

destas contradições os problemas econômicos e sociais mais importantes das 

sociedades capitalistas (SANTOS; SILVA, 2011, p.17). 

 

O desenvolvimento econômico promovido gerou acumulação e concentração de renda, 

riquezas e poder, bem como o acirramento das desigualdades sociais (SILVA; SANTOS, 

2011; NOGUEIRA, 2009). 

Até então a população rural da região consistia em posseiros, sitiantes e agregados das 

fazendas, que produziam para a reprodução social familiar em parceria, contando com a 

diversidade do cultivo, criação de animais, pesca e o extrativismo através de relações sociais 

de parentesco e vizinhança, forjando um forte sentimento de pertencimento e memória 
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coletiva. Esse modelo de produção foi denominado como agrossistemas tradicionais por 

Dayrell (1998) na dissertação precursora dos trabalhos acadêmicos sobre os Geraizeiros, e 

representa uma estratégia produtiva baseada na diversidade de produtos e atividades. 

Para esse mesmo autor, a agricultura geraizeira se constituiu através da combinação dos 

modos de cultivo indígena, colonial e negro, síntese da ocupação milenar da região. Evolui 

“[...] possibilitando aos geraizeiros enfrentarem com criatividade as adversidades 

agroambientais dos gerais, nas regiões que fazem contato com a caatinga” (DAYRELL, 1998, 

p. 175). O autor ainda apontou a importância dos conhecimentos tradicionais enquanto base 

das práticas produtivas dessa população almejando à autossuficiência e consequentemente 

dependência e íntima relação das comunidades com a natureza.  

Tais saberes compõem o processo de formação humana e reprodução social camponesa 

ao longo das gerações, tornando-se uma matriz pedagógica, posto que, Arroyo (1998) propôs 

repensar a teoria da educação através da articulação com o trabalho, relações de produção, 

cultura, saberes e outras dimensões enquanto fatores importantes para a formação humana, 

estabelecendo a base conceitual e fundamentos da Educação do Campo.  

Como apresentado, iniciou-se o processo de modernização conservadora do sertão 

norte-mineiro e nessa perspectiva o cerrado foi transformado em mercadoria, como colocou 

Dayrell (1998). Cabe ressaltar que a lógica capitalista em sua incursão  

 
[...] altera estruturas sociais de poder, de apropriação de espaços de vida, trabalho e 

produção. Altera – às vezes depressa demais – espaços, terras, territórios, cenários, 

tempos e paisagens. Movida pelo peso do capital, pela racionalidade capitalista e por 

uma tecnologia industrializada que em poucos meses transforma biomas de cerrado 

no Norte de Minas Gerais em milhares de alqueires do deserto verde dos eucaliptais, 

e que faz o círculo de plantio de soja em lavouras irrigadas chegar até às portas de 

Brasília, além de alterar a vida de paisagens e pessoas, das beiras do Chuí às do 

Oiapoque (BRANDÃO, 2009, p. 34). 

 

Através do fomento estatal o capital ingressa na região considerada como terra devoluta, 

inabitada, implantando a lógica mercantil e desconsiderando o direito de uso, a função social 

da mesma empreendida pela população local. O modelo de ocupação desenvolvida se dá 

principalmente através do plantio de eucalipto (ver imagem 2), que por sua vez, provoca 

expropriação, grilagem de terras e grande impacto ambiental ocasionando redução do volume 

hídrico nos cursos d’agua e consequentemente seu desaparecimento, escassez de frutos 

nativos, ervas medicinais e madeiras, considerados como “recursos estratégicos para a 

reprodução física e social dos Geraizeiros” (NOGUEIRA, 2009). 
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Imagem 2: Os gerais encurralados pela monocultura do eucalipto 

 
Fonte: Erika Fernanda Pereira de Souza (2015). 

 

A globalização neoliberal está fortemente enviesada ao agronegócio e sua ideologia, que 

por sua vez, faz com que as forças de resistência locais se articulem e ganhem visibilidade. O 

antagonismo se destaca a partir de experiências que confrontam a tendência homogeneizante 

do agronegócio através do respeito à dinâmica ecológica, valorização da biodiversidade num 

movimento contrário à sua erradicação, além de agregar valor à produção desses mercados, 

organizando seu processo de produção e comercialização em busca da reprodução social com 

autonomia e emancipação (SILVA, 2009). 

 Cabe ressaltar que o domínio da agropecuária pelo capitalismo tem promovido 

mudanças em sua dinâmica produtiva, as quais respondem pela crescente insegurança 

alimentar, violência, degradação ambiental e exploração (PIRES, 2012). 

 Por sua vez, a agricultura camponesa, enquanto pequena unidade de produção, garante o 

maior número de pessoas ocupadas e é constituída pela diversidade no uso de recursos 

naturais, respeitando a heterogeneidade de ecossistemas, fauna e flora, com uso de tecnologias 

tradicionais advindas de um saber ancestral, trabalho familiar, articulada ao desenvolvimento 

local e processos de resistências (PIRES, 2012). 

 Essas duas lógicas expressam um conflito de projetos de sociedade inconciliáveis, o 

qual a Educação do Campo é elemento fundamental na construção de um modelo de 
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desenvolvimento que almeje condições de existência humana com justiça e dignidade 

(PIRES, 2012). 

Aqui se coloca o conflito entre concepções de mundo, duas lógicas de produção 

inconciliáveis:  

 

[...] uma centrada na grande propriedade, naprodução intensiva, 
monocultura, na utilização de insumos externos com objetivo de produzir 
para o mercado externo, regional, estadual, mundial; e outra baseada na 
produção para sustentação do grupo social e do lugar onde se tirava o 
sustento, na diversidade da produção, na biodiversidade, nos 
conhecimentos tradicionais, nas relações familiares (BRITO, 2013, p. 40). 

 

Logo os relatados tempos de fartura ficam no passado dando lugar à expropriação, 

encurralamento e opressão, os grandes empreendimentos avançam sobre a região, a esperança 

de emprego nas chamadas firmas se mostra infundada e a ordem moral geraizeira de uso 

coletivo da terra é violada sob a imposição do ordenamento jurídico de posse, 

comprometendo o modo de vida e trazendo danos às estratégias de convivência com o 

cerrado. O desenvolvimento mostra sua face mais nefasta através da exploração do homem, 

da natureza, concentração de renda e acirramento das desigualdades sociais (NOGUEIRA, 

2009). 

No trabalho de campo desta pesquisadora foi relatada a violência do processo de 

ocupação da região pela monocultura. Segundo os atingidos,  

 

Havia quem já tinha visto isso antes, para trás da Serra, e vinha contando que quem 

não desse passagem, ia de perder tudo, pois o trator passaria tombando inclusive as 

casas. Aí, o povo se atemorizou com os rumores. Tinha quem já conhecesse o tal 

eucalipo de outros municípios. Parentes de lá. Mas, o mais triste que ficou na 

memória foi mesmo a derrubada das árvores. Trabalho feito por homem não, mas 

pelos tratores e correntão. Um de cada lado e o correntão, sendo puxado entre os 

dois tratores, vinha arrancando tudo. “Aquilo parecia o fim do mundo! Só se via 

pequizeiro revirado, tombando” (NOGUEIRA, 2009, p. 145, grifos da autora).  
 

Com o processo de intensificação da contradição humana deste modo de produção 

capitalista ocorre o acirramento das condições materiais de existência, eclodindo as tensões 

sociais, o conflito com a estrutura agro-industrial. Para Nogueira (2009, p.142), há uma longa 

relação de indicadores de impactos ambientais diretamente vinculados a esse processo no 

território, citando “[...] prejuízos causados aos regimes de chuvas, alterações das nascentes e 

do lençol freático, ressecamento, empobrecimento e esterilização do solo, efeitos alelopáticos 

supressivos sobre outras formas de vegetação e extinção da fauna”. Os conflitos estabelecidos 
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na região do Norte do Estado são monitorados por um Grupo de Pesquida da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), o GESTA, e estão sinalizados na imagem a seguir.  

 

Imagem 3:Conflitos ambientais ocorridos no Norte de Minas Gerais entre os anos 2000 e 

2010  

 

 
Fonte: GESTA/UFMG – Mapa dos Conflitos Ambientais no Estado de Minas Gerais apud Brito (2013) 

 

Houve a diminuição da carga fluvial pela não alimentação dos lençóis freáticos e a 

consequente recarga dos córregos e rios foi afetada, posto que a água lavava a terra e 

assoreava cursos d’água, ocasionando seca sem precedentes, dificuldades na produção e das 

condições de vida, construindo obstáculos à reprodução social camponesa (NOGUEIRA, 

2009). Para Nogueira (2009), com os gerais sendo subjugados pelo capital, há a mutilação do 

sistema de produção dos camponeses dos Gerais, cabendo ressaltar que, para o geraizeiro, sua 

dignidade está diretamente associada ao trabalho na terra, posto que essa  faceta do seu modo 

de vida “[...] se constitui como meio de não subordinação ou independência relativa a outros 
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homens” (NOGUEIRA, 2009, p. 89). Nesse processo houve a imposição de condições de 

trabalho precárias, como empregos degradantes em carvoarias, migração sazonal ou 

permanente para regiões com cultivo de outras culturas ou para os centros urbanos, inflando 

as periferias (NOGUEIRA, 2009). 

Como salientou Marx (2008), a contradição entre as forças produtivas e as relações de 

produção é terreno fértil para a revolução social. Nesse movimento histórico dialético emerge 

a resistência popular pela necessidade de organização social, surgindo o Movimento 

Geraizeiro (Imagem 4) na composição de uma rede articulada pela retomada do território na 

região, considerando que tal organização em rede de movimentos sociais, como considera 

Scherer Warren (2006, p. 113) provêm da “[...] identificação de sujeitos coletivos em torno de 

valores, objetivos ou projetos em comum”.  

 

 

Imagem 4: Bandeira do Movimento Geraizeiro 

 
Fonte: www.caa.org.br 

 

Essa rede para organização e fortalecimento da resistência no território, da qual faz 

parte o Movimento Geraizeiro num processo de aprendizagem coletiva através das 

experiências das comunidades, ainda é composta pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, 

agregados no Movimento Articulado dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Organizados 
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(MASTRO). Há as associações locais e organizações não-governamentais, dentre as quais 

destaca-se a Comissão Pastoral da Terra, a Articulação Nacional de Agroecologia – ANA, a 

Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA, Rede Cerrado, Rede Alerta Contra o Deserto 

Verde, a Articulação Mineira de Agroecologia – AMA, a Articulação do Semiárido de Minas 

Gerais – ASA/MG, e o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, o qual trabalha 

com assessoria técnica e política para os agricultores, comunidades e sindicatos - Ver figura 1 

(BRITO, 2013). 

 

Figura 1: Rede dos Geraizeiros 

 
Fonte: Brito (2013, p. 171). 

 

 

A resistência baseia sua articulação política nos saberes ambientais e culturais que 

sustentam sua reprodução social para o reconhecimento e afirmação identitária do povo 

Geraizeiro em seu território, agora campo de disputa.  Tal embate constitui-se em consonância 

com a questão central dos movimentos sociais do campo, a luta pela terra e o direito de 

organização do seu modo de vida numa lógica não homogeneizada e excludente do 

capitalismo em âmbito global (NOGUEIRA, 2009; BRITO, 2013). Inclusive, no território, um 
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pequizeiro centenário é reconhecido pelas comunidades e movimentos sociais como um ponto 

histórico de referência e sob a sua sombra são feitos encontros para apresentação da 

conjuntura, desafios e consequente debate sobre estratégias de enfrentamento e resistência 

(Ver imagem 5).  

 

Imagem 5: Pequizeiro símbolo da organização popular na região  

 
Fonte: Valdir Dias (2018) 

 

O território enquanto categoria configura-se como um espaço geográfico e político, 

onde os sujeitos sociais atuam intermediados pelas relações de classe (FERNANDES, 2006). 

Como afirma Santos (2007), não é apenas uma construção natural, com seus sistemas em 

conjunto. Para esse  pesquisador “o território é o fundamento do trabalho; o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida”. É por excelência “[...] o 

lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os pobres, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 

manifestações da sua existência” (SANTOS, 2007, p.13). 

A articulação tem atuado destacadamente no Território Alto Rio Pardo, microrregião 

localizada no Norte de Minas Gerais, e atualmente é composta por 15 municípios: Berizal, 

Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Rio Pardo 

de Minas, Rubelita, Salinas,SantaCruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do 
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Paraíso, Taiobeiras e Vargem Grande do Rio Pardo (Ver imagem 6). O território possui uma 

área total de 16.447,35 Km², abrangendo uma população de 192.165 habitantes, sendo que 

33.142 destes vivem em situação de extrema pobreza segundo o Censo Demográfico de 2010 

do IBGE. O mesmo ainda conta com 45% de sua população vivendo no campo, segundo o 

Sistema de Informações Territoriais do MDA, e 16.097 estabelecimentos de agricultura 

familiar com 45.090 pessoas ocupadas nessa atividade (IBGE, 2010). 

 

Imagem 6:Municípios que compõem o Território Alto Rio Pardo 

 

Fonte: Brasil, 2018b. 

 

 O Alto Rio Pardo era até então já reconhecido enquanto território rural conforme 

Programa desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) considerando 

indicadores como: índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concentração de agricultores 

familiares e/ou assentamentos da reforma agrária, presença de populações tradicionais, dentre 

outros (BRASIL, 2018a). Ainda considerando seu histórico de formação política e 

movimentos sociais do campo, foi encaminhada proposta ao Ministério do Desenvolvimento 

Agrário para ser reconhecido na dimensão do programa Territórios da Cidadania, posto que a 

abordagem territorial é vista como importante estratégia de desenvolvimento rural na 

perspectiva da construção e articulação de políticas públicas (NEDET, 2016).  
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O Território da Cidadania do Alto Rio Pardo foi homologado em Outubro de 

2004no contexto de implementação da Política de Desenvolvimento 

Territorial promovida pelaSDT/MDA iniciada no mesmo ano 2004. A 

identidade territorial está configurada culturalmente e ecologicamente muito 

anteriormente ao reconhecimento do Território, constituindo uma dinâmica 

socioprodutiva que potencializou as políticas territoriais para a região 

(NEDET, 2016, p. 6). 

 

A desigualdade na distribuição de terras no Território Alto Rio Pardo é fator 

preponderante na região. Os dados ainda preliminares do Censo Agropecuário de 2017 já 

trazem registros de 17.906 estabelecimentos agropecuários abrangendo 708.337 de hectares, 

em um total anteriormente estimado de 18.136 unidades na microrregião. Destes, 15.081 

unidades, ou seja, 84% configuram-se como unidades de produção de até 50 hectares, 

considerando que o módulo fiscal da região é de 65 hectares5. A despeito da expressividade 

numérica de estabelecimentos nessa margem de tamanho, tal parcela ocupa apenas 25% do 

total da área contabilizada. Por sua vez, os estabelecimentos acima de 50 hectares representam 

16% das unidades do território, 2.825 propriedades, mas ocupavam 75% do total da área, 

como demonstra o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Concentração de terra no Território Alto Rio Pardo 

 
Fonte: Dados do Censo Agropecuário (2017).  

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza.  

 

                                                 
5 De acordo com a Embrapa, módulo fiscal é uma unidade de medida que no Brasil varia de 5 a 110 hectares, 

dependendo do município da propriedade. A construção dessa referência considera a produção do município e a 

renda dessa exploração. Tal dimensão é fundamental para a construção e aplicação de termos como latifúndio, 

pequena propriedade, agricultor familiar, dentre outros. 

84.00%

25.00%

16.00%

75.00%

Q U A N T .  E S T A B E L E C I M E N T O S Á R E A  O C U P A D A
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Como parte da reflexão sobre a concentração de terra no território, o tamanho da 

propriedade familiar dos alunos da Escola Família Agrícola Nova Esperança é uma 

informação relevante. Tal dado é apresentado na ficha de matrícula dos alunos e corrobora 

para o cenário que apresenta a maioria numérica dos estabelecimentos agropecuários 

ocupando uma área de terra proporcionalmente menor em relação ao total ocupado. 

Dos 132 alunos concluintes do curso oferecido pela escola, egressos sujeitos da 

pesquisa, 101 informaram o tamanho da propriedade familiar em seu cadastro escolar. Desses, 

30% constam como propriedades entre 1 e 5 hectares, 14% declararam a área de 6 a 10 

hectares. Outros 25% mencionam uma propriedade entre 11 a 20 hectares. Ou seja, 70% das 

propriedades familiares registradas não alcançam sequer a metade de um módulo fiscal, 

enquanto até quatro módulos fiscais, respeitando questões relativas ao regime de trabalho 

adotado, configura-se ainda como agricultura de base familiar na microrregião. Ainda 19% 

das propriedades mencionadas possuem entre 21 e 50 hectares e um total de 12% são as que 

possuem área maior, apresentando de 51 a 117 hectares, não alcançando os dois módulos 

fiscais determinados nos municípios do território, como demonstrado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Propriedade familiar dos egressos  

 

Fonte: Ficha de matrícula EFA Nova Esperança. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 

 

Em relação à produção no território, uma pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos 

em Gestão Social e Economia Solidária do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG – 
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Campus Montes Claros – e coordenada pela pesquisadora Ana Paula Gomes de Melo, 

apresentou o relatório intitulado como “Feiras Livres no Alto Rio Pardo: Economia Solidária, 

Agroecologia e Cultura”. O material, cuja coleta de dados contou com a parceria dos alunos 

da EFA Nova Esperança, trouxe dados sobre a feira livre de Taiobeiras, a maior do território, 

agregando a produção e grande fluxo de consumidores.  

A pesquisa em um dia de feira identificou 800 pontos de venda (entre cereais, café, 

hortaliças, legumes, frutas, lanches, carnes, animais vivos e extrativismo) e 6.000 

consumidores, com uma receita final significativa de R$ 278.400,00 por feira. Os principais 

produtos comercializadps são: banana, maçã, laranja, feijão, tomate, couve, farinha, arroz, 

carne bovina, suína e de aves, pequi, rapadura, cenoura, queijo, abóbora,requeijão, melancia, 

goma, pimentão, goiaba, chuchu, mandioca, mamão, maxixe, pepino, cebola, jiló, ovos, 

berinjela, alho, agrião, hortaliças, brócolis, batata doce, mel, leite, feijão andu, repolho, , 

quiabo, cana de açúcar, beterraba, bolos e biscoitos, tempero, manteiga, doces e milho. 

No registro escolar para matrícula dos alunos na EFA Nova Esperança informa-se a 

produção da família. Foram encontradas 111 fichas com tal dado mencionando 22 itens em 

441 vezes, representando uma média de 3,97 cultivos por família. Os itens com destaque 

produtivo são o feijão, milho, mandioca, cana de açúcar, café, hortaliças, frutas e criação 

animal, como se apresenta no quadro abaixo. O índice de produção refere-se à porcentagem 

de menções do item no campo informativo da ficha de matrícula, com o feijão sendo 

mencionado em 90% das fichas, por exemplo.  

 

Quadro 2: Produção das famílias dos egressos da EFA Nova Esperança  

PRINCIPAIS ITENS PRODUZIDOS PRODUÇÃO 

FEIJÃO  90% 

MILHO  86% 

MANDIOCA  68% 

CANA DE AÇUCAR  27% 

CRIAÇÃO ANIMAL (suíço, aves, bovinos, equinos) 23% 

FRUTAS (pocan, laranja, limão, manga, banana, maracujá, mamão) 22% 

HORTALIÇAS  18% 

VERDURAS (batata, abóbora,quiabo,chuchu) 14% 

CAFÉ  12% 

FEIJÃO ANDU 9% 

AMENDOIM  7% 

ARROZ 7% 

TOMATE 2% 
Fonte: Ficha de matrícula EFA Nova Esperança. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 
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Em um evento organizado pela Escola Família Agrícola Nova Esperança, o Festival da 

Cultura Popular no Território Alto Rio Pardo, os jovens educandos discutiram os desafios de 

sua inserção produtiva e elaboraram uma espécie de mural para ilustrar a diversidade da 

produção no território. A demonstração está representada na imagem 7, a qual apresenta a 

potencialidade do campesinato com relação à sua reprodução social, inclusive resistindo ao 

acirramento de suas condições materiais de existência. Na imagem podemos constatar a 

presença de café, feijão, produtos oriundos da mandioca, cachaça, café e doce de marmelo, 

sendo essas as potencialidades produtivas identificadas pelos jovens.  

 

Imagem 7: Representação da produção do Alto Rio Pardo em Seminário na EFA 

 
Fonte: Rede social EFA Nova Esperança (2017). 

 

A produção aliada à organização social são elementos fundamentais e articulados para a 

resistência no território. No relatório que apresenta as atividades desenvolvidas no projeto de 

gestão dos Territórios da Cidadania (TC), no caso, o Alto Rio Pardo, ainda pontua a 

potencialidade e desafio da microrregião, bem como a força da organização social estruturada 

na agricultura familiar em sua dinamicidade e riqueza de organizações como sindicatos, 

associações e ONG’s, privilegiando a mobilização e articulação territorial. O relatório destaca 

ainda o Movimento Articulado dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Alto Rio Pardo 

(MASTRO) e a Rede Sociotécnica – uma articulaçãode agricultores e técnicos ligados a 

entidades de apoio e representação camponesa, como Sindicatos, o Centro de Agricultura 
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Alternativa do Norte de Minas (CAA-NM), Cooperativas, Movimentos Sociais do campo, etc. 

(NEDET, 2016). 

Esse mesmo documento avaliou a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) no território fazendo uma comparação com a condição da microrregião antes e depois 

de ter sido contemplada com as ações oriundas do Programa Territórios da Cidadania, como 

demonstrado na imagem 8. 

 

Imagem 8: Evolução do IDHM no Território Alto Rio Pardo. 

 

 

Fonte: Brasil (2018b). 

  

Os indicadores apontam para uma clara melhora nos índices da microrregião, na qual a 

maioria dos seus municípios estavam alocadas na categoria de “muito baixo desenvolvimento 

humano”, sendo que dez anos depois, já sobre a atuação do programa TC, nenhum munícipio 

se encontrava nessa situação, 7 deles avançando para “baixo desenvolvimento” e 8 deles 

atingindo a alcunha de médio desenvolvimento. O índice de GINI, que avalia a desigualdade 
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social, no ano 2000 variava de 0.51 até 0.70, quando o ideal é o mais próximo possível de 

zero. Em 2010, o município com o índice mais negativo teve uma melhora de 0,05 pontos, os 

outros 14 municípios variavam de 0.41 a 0.58, oito deles entre 0,41 e 0,48, um avanço 

significativo em relação às altas taxas de desigualdade do período anterior (BRASIL, 2018b). 

O Censo Agropecuário de 2017 trouxe um levantamento a respeito da direção dos 

estabelecimentos agropecuários quanto ao nível de organização social. No Brasil 39% desses 

sujeitos são associados a alguma destas modalidades: cooperativa, entidade de classe, 

“movimento de produtores” ou associação de moradores, sendo que 61% não estão associados 

a nenhuma dessas composições.  

Já no território, dos 17.959 estabelecimentos levantados, a direção associada alcança o 

índice de 76%, contabilizando 13 672 estabelecimentos com diretores associados. Sendo que, 

desse total, 2% se referem a cooperativas, 61% à entidade de classe, 47% ao “movimento de 

produtores” e 37% associação de moradores. Cabe ressaltar que a porcentagem supera os 

100% posto que a associação dos sujeitos se dá em mais de uma categoria. 

Há necessidade de “[...] articulação e cooperação entre o campo da sociedade civil e o 

campo do poder público que compõem equitativamente as representações no colegiado do 

Território” (NEDET, 2016, p. 6). O colegiado territorial “é o espaço de discussão, 

planejamento e execução de ações para o desenvolvimento do Território” (BRASIL, 2018b).  

 Fernandes (2006, p.30) considerou que o desenvolvimento do território camponês 

depende de “[...] uma política educacional que atenda sua diversidade e amplitude e entenda a 

população camponesa como protagonista propositiva de políticas e não como beneficiários 

e/ou usuários”. No seio dos debates da política territorial, como apontado no Relatório 

NEDET, nasce o projeto de criação da Escola Família Agrícola – Nova Esperança, 

posteriormente construída com financiamento do PROINF e hoje tida como símbolo da 

política territorial e referência no território.  



Capítulo II 

 

A Educação do Campo em Minas Gerais e a trajetória das Escolas Família 

Agrícola 

 
 

O presente capítulo discute como se dispõe os caminhos da Educação do Campo em 

Minas Gerais, desvelando como se sustentou a educação rural no Estado através de discursos 

e projetos políticos, para em seguida, apresentar de forma breve a trajetória, organizações e 

experiências desenvolvidas em educação do campo no contexto recente e atual. Há o início do 

debate sobre os centros de formação por alternância, com um cuidado especial sobre as EFAS 

em seu histórico e fundamentação política pedagógica, bem como a caracterização da 

pedagogia da alternância como componente essencial dessa fértil experiência e a descrição 

dos seus instrumentos pedagógicos. 

 Finalizando o capítulo, o desenvolvimento do projeto de criação da EFA Nova 

Esperança é apresentado desde a sua idealização até a efetivação da escola, com a organização 

popular em torno da proposta e a conquista do recurso. Ainda é feita uma apresentação quanto 

à atuação político pedagógica da escola afim de explanar sobre a formação desenvolvida na 

instituição.  

 

2.1  A Educação do Campo no estado de Minas Gerais: trajetória, experiências e 

desafios 

 

 A história da Educação do Campo no estado de Minas Gerais está engendrada num 

percurso que a antecede enquanto movimento fundamentado na década de 1990, posto que os 

discursos, as concepções e os projetos pensados para a educação rural são de fundamental 

importância para a construção dessa dinâmica social e dos embates travados na Educação do 

Campo, atualmente enquanto campo de disputa.  

O primeiro registro sobre escola rural no Estado data de 13 de agosto de 1892, através 

da lei estadual nº 41, a qual definia as especificidades no currículo escolar rural, sendo este 

menos complexo e de caráter prático, além de apresentar uma política de melhoria das 

instalações físicas das escolas que só abrangiam aquelas figuradas em regiões tidas como 

urbanas, e previa salários menores para os professores das escolas rurais, como relatado por 

Musial (2011). A tese de doutorado da citada autora ainda apresenta relatos dos 

inspetores em visitas às escolas rurais, afirmando que geralmente estas se 
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constituíam nas próprias casas dos professores em estado estruturalmente 

deplorável, com ausência quase total de mobília e material didático.  

Para a pesquisadora, construiu-se uma representação de escola rural 

precária, decadente, arcaica, isolada, miserável e “não merecedora de 

investimento do governodo estado”, e por tais condições, impossibilitada 

de ser grupo escolar, modelo posteriormente em expansão no Estado.  

Na perspectiva de aumento da demanda por instrução, o acesso à escola 

pública se desenvolveu de modo diferenciado na cidade e no campo, de acordo 

com o debate que estrutura a oposição entre urbano e rural, moderno e 

arcaico, desenvolvimento e atraso. No campo, essa política demonstrou-se 

efêmera e depreciativa do rural, sua escola e seus sujeitos (MUSIAL, 2011). 

 Já no século XX, o Estado viveu um curioso fenômeno no que tange à sua 

população. Neves (2017) apresentou dados do IBGE que demonstram a alta taxa 

populacional rural de Minas Gerais na década de 1940, quando compreendia um total de 75%. 

Contudo, segundo esse  autor, após esse período há um crescimento significativo da 

população urbana devido à grande migração e concentração para as regiões industrializadas 

do sul, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Inclusive, foi registrada migração para 

Goiás a partir da ocupação da região decorrente da construção da capital federal e projeto de 

povoação do território. No ápice desse movimento, nas décadas de 1970 e 1980, há um 

decréscimo da população rural do Estado de Minas Gerais, como pode ser visto no Quadro 3:  

 

Quadro 3: Taxa de crescimento segundo situação do domicílio1940/1980 em Minas Gerais 

 

INDICADORES  1940/1950 1950/1960 1960/1970 1970/1980 

Total  1,41 2,50 1,58 1,54 

Urbana  3,21 5,49 4,52 4,01 

Rural  0,74 0,94 -0,90 -2,08 
Fonte: sidra.ibge.gov.br apresentado por Neves (2017). 

 

Nesse sentido, a relação entre educação rural e migração funciona em dois eixos. Um 

apresenta o processo de intensificação do êxodo rural como uma consequência da falta de 

educação rural de acordo com os interesses e necessidades do sujeito das regiões rurais. Em 

contrapartida, também se defende que o movimento de êxodo rural deu impulso ao descaso 

pela educação rural. Tais fatores possuem uma relação de interdependência e um ponto não 
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deslegitima o outro, considerando a articulação entre acesso à educação e a estruturação dos 

espaços de vida humana (PORTES; SANTOS, 2012). 

No início da segunda metade do século XX, as migrações definitiva e sazonal fazem 

parte da constituição histórica de regiões mineiras, principalmente o Vale do Jequitinhonha. 

Essa mobilidade para trabalho em lavouras, segundo Neves (2017), garantia a 

complementação da subsistência através do trabalho assalariado em regiões distantes. O 

pesquisador ainda apresentou um importante documento produzido pelo governo, o Relatório 

Pré-diagnóstico do Vale do Jequitinhonha de 1967, o qual indica a alta taxa de evasão escolar 

rural e a inadequação daquele tipo de instituição para atender essa população no que tange ao 

calendário escolar, as peculiaridades regionais, infraestrutura precária dos prédios escolares e 

falta de fornecimento de merenda para os alunos. Apresenta-se uma suposta inexistência de 

tradição escolar, cujo hábito de frequentar a escola seria uma dificuldade que se impõe no 

cotidiano do camponês naquela região.  

 
A falta de tradição das populações mais atrasadas do meio rural em 

considerar atividade rotineira a ida das crianças às aulas é uma das causas de evasão 

escolar. Os pais não têm consciência da necessidade de educar os seus filhos, uma 

vez que eles próprios, e os seus ascendentes viveram e criaram suas famílias sem se 

darem ao incômodo de frequentar uma escola. É um problema da estrutura 

socioeconômica que não será resolvido a curto prazo (Minas Gerais, 1967, p. 83 

apud NEVES, 2017, p. 8). 
 

Outro fator a ser considerado é a proclamação do estilo de vida urbano e industrial 

como o mais adequado e desejável em suas possibilidades e efervescência de oportunidades. 

Serviços, condições de vida e políticas de ordem social eram ofertados no espaço urbano, 

relegando o rural ao esquecimento e invisibilização de sua população e suas necessidades. 

Para Neves (2017), as impressões sobre o atraso econômico numa perspectiva nacional se 

mostrou dispersa no século XIX, mas tornou-se uma importante inquietação das elites e dos 

políticos no século XX. João Pinheiro, governador de Minas entre 1906 e 1908, demonstrava 

uma enorme preocupação com o desenvolvimento econômico do Estado, considerando a 

pequena agricultura como um pilar estrutural. Para o político, “a falta de educação agrícola 

faz com que o trabalhador rural seja um nômade e não conheça as estratégias de tornar o uso 

da terra vantajosa” (NEVES, 2017, p.9). Tal ideia era salientada em seu discurso, como 

apresentado na seguinte entrevista à impresa. 

 
Para isso instituirei um ensino técnico-primário, ministrado nas escolas públicas, de 

modo concreto, sem teorias, paralelamente ao ensino da leitura, da escrita e da 

aritmética. O menino da roça, no tempo que aprender a ler, a escrever e a contar, 

aprende praticamente todas as coisas que fazem mister para que seja amanhã 
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inteligente operário rural: verá o que é uma máquina agrícola, o que se obtém com 

ela; ensinar-lhe-ão, não por teoria, mas por modelos [...] (Entrevista de João 

Pinheiro ao jornal O Paiz, 1906 apud Pinheiro, 2005, p. 19, apud Neves, 2017, p. 9). 

 

Este ideário de modernização do campo, numa perspectiva de ensino técnico para 

profissionalização do trabalho rural, só ganhou materialidade através do plano de 

Recuperação Econômica e Fomento da Produção executado entre o final da década de 1940 e 

início de 1950, sendo o mentor e articulador do plano e política econômica desenvolvida no 

Estado o então Secretário de Agricultura daquela gestão, sendo que é de fundamental 

importância destacar que essa  figura era um importante empresário presidente da Federação 

Estadual das Indústrias (FIEMG). Havia a intenção de promover a articulação entre indústria 

e agricultura para a modernização do campo sob os preceitos da época, tendo ainda a escola 

como instituição fundamental no processo civilizatório inclusive no que concerne à 

incorporação dos padrões de saúde e higienização insurgentes na época, formadora de hábitos. 

Contudo, o ensino rural foi sendo relegado ao segundo plano, vinculado a interesses políticos 

regionais e paternalistas  (NEVES, 2017; PORTES; SANTOS, 2012). 

Outra contradição histórica evidenciada no trabalho de Neves (2017) através dos dados 

do Anuário Estatístico de Minas Gerais, de 1952 e 1955 pelo Serviço de Estatística da 

Educação e da Saúde é a relação entre a população em idade escolar e a concentração de 

docentes no início da segunda metade do século XX. Nessa época, o público escolar de 5 a 14 

anos se encontrava em sua maioria (73,36%) na zona rural, contudo, 56,17% dos docentes 

estavam no espaço urbano.  

Os discursos políticos estão em destaque trazendo o campo como a riqueza do estado e 

programas de governos pontuais de cunho assistencialista pautado na perspectiva do rural 

como lugar de atraso, que precisava ser civilizado, modernizado. As incursões programadas 

objetivavam à contenção do êxodo rural, inclusive com créditos e financiamentos providos 

pela parceria entre estado e associações econômicas internacionais. Ainda com o intuito de 

modernização via educação, o Estado promoveu um avanço no ensino técnico e profissional 

através da instalação de 30 escolas agrícolas sob os parâmetros do modelo de produção e 

tecnologia norte americanos visando à alta produtividade e modernização (NEVES, 2017). 

Contudo, segundo Portes e Santos (2012, p. 415), essas propostas e ações aconteciam de 

forma isolada e não se articulava num “[...] amplo projeto ou política de desenvolvimento 

do/no campo e melhoria das condições de vida da sua população, condenadas à miséria e à 

indigência nas cidades [...]”, demonstrando serem políticas imediatistas que não 

transformavam substancialmente as condições de vida e educação dos sujeitos do campo. 
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 Esse processo corroborou para a precarização da escola rural e suas condições de 

trabalho, desvalorização de sua docência, e, em consonância com os interesses internacionais 

após o fim da II Guerra Mundial, houve um movimento para qualificação da mão de obra 

camponesa visando à produção agrícola capitalista, comprometendo a contextualização do 

ensino, a valorização dos saberes do campo e de uma formação humana comprometida com 

os interesses do povo (SILVA et al, 2007, p. 2545). Segundo Silva et al (2007), alguns 

programas de educação desenvolvidos entre as décadas de 1960 e 1970 e o projeto de 

alfabetização em 1980, que contaram com financiamento internacional, tinham a clara 

proposição de instrumento ideológico do estado, para manutenção do poder das classes 

dominantes. Tais ações são iniciativas da elite para alçar a população à condição de 

consumidores, incluí-los no mercado, sem, contudo, movimentar a estrutura social de classes.  

 

Como se pode perceber, a história da educação do campo foi marcada 

profundamente pelo abandono do poder público. Foi em oposição a esta situação 

que surgiram diversas iniciativas de movimentos sociais, sindicais e populares que 

vem construindo diversas experiências educativas que refletem os interesses dos 

povos do campo (SILVA et al, 2007, p. 2547). 

 

Em consonância com o Movimento Por Uma Educação do Campo em âmbito nacional, 

no Estado de Minas Gerais a atuação dos movimentos sociais tem sido fundamental na 

construção e efetivação do direito por uma educação pública de qualidade para a população 

do campo. O Estado foi o único a realizar um encontro enquanto preparação para a I 

Conferência Nacional por uma Educação do Campo envolvendo movimentos sociais do 

campo, setores da igreja, educadores, pais, alunos e universidades.  

 

O I Encontro Estadual “Por uma Educação Básica do Campo” foi realizado no 

período de 05 a 07 de junho de 1998, em Belo Horizonte, sendo promovido pelo 

MST, FETAEMG, CPT e AMEFA. O objetivo principal do encontro era a 

articulação entre os presentes na discussão da realidade da educação no meio rural e 

na proposição de um projeto educacional e político a partir do campo. Buscava-se, 

também, eleger os delegados para participarem na I CNEC. Certamente, este foi um 

marco para a trajetória histórica da educação do campo em Minas e da Rede mineira 

‘Por uma Educação do Campo’ (SILVA et al, 2007, p. 2549). 

 

Contudo, na realização desta pesquisa constatou-se o pouco volume de material 

acadêmico sobre o histórico da educação do campo no Estado, bem como as experiências 

significativas que vêm sendo construídas nele através da atuação do Pronera, nas escolas dos 

assentamentos, nas EFAS e outras ações desenvolvidas pelos movimentos sociais do campo e 

organizações como o MST, a Rede Mineira de Educação do Campo, a Associação Mineira de 

Escolas Família Agrícola (AMEFA), a Articulação Por Uma Educação do Campo no 
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Semiárido Mineiro, dentre outros. A produção científica encontrada concentra-se sobre o 

também importante esforço de construção e consolidação das Licenciaturas em Educação do 

Campo no Estado.  

Tal constatação é muito grave, posto que o Movimento Por Uma Educação do Campo 

vem construindo ricas experiências que se encontram praticamente isoladas, sem a devida 

divulgação através da troca de experiências e produção de conhecimento científico substancial 

sobre o tema, oportunizando um levantamento sobre o desenvolvimento da Educação do 

Campo em Minas Gerais de forma concreta. Essa iniciativa além de cumprir os objetivos 

acima descritos, ainda reveste a atuação dos movimentos sociais do campo de maior 

reconhecimento e legitimidade nos embates com o estado e na atuação em sociedade.  

Entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2005 foi realizado o Seminário “Educação e 

Diversidade no Campo”, oportunidade esta que culminou na decisão da Rede Mineira de 

Educação do Campo de reunir-se periodicamente, sendo composta pela representação de 

vários movimentos sociais do campo, universidades e entidades comprometidas com a 

educação dos sujeitos do campo (SILVA et al, 2007). Nesse mesmo relato há a denúncia do 

descaso da Secretaria de Estado de Educação em relação à busca de apoio para a organização 

do evento. Segundo os autores,  

 
O que conseguiram foi contemplar a ignorância de uma gestora da educação que diz 

“não haver necessidade de educação no campo”. É lamentável saber que tal 

perspectiva compõe o ideário da política educacional do Governo de Minas, por 

outro lado não causa espanto diante da concepção autoritária, centralizadora, 

neoliberal e burguesa com que seus líderes governam. Diante da negligência da 

Secretaria de Estado de Educação, a Rede, com o apoio do MEC, se empenhou e 

assumiu o evento. O que contribuiu para seu fortalecimento. O Seminário contou 

com a presença de cerca de 600 pessoas de diversos movimentos sociais e sindicais, 

universidades, Organizações Não-Governamentais, Secretarias e Conselhos 

Municipais, instituições públicas, etc. A elaboração do Seminário em Minas Gerais 

fortaleceu ainda mais a luta Por Uma Educação do Campo no estado (SILVA et al, 

2007, p. 2551).  

 

 

Nessa construção coletiva, destaca-se a atuação das EFAs em Minas Gerais, 

organizadas através da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola (AMEFA), a qual, 

segundo sua página oficial na internet, foi criada em 24 de julho de 1993 e visa promover, 

coordenar e representar as EFAs em âmbito estadual. A instituição entende que  

 
Sua missão é contribuir para que as EFA’s desenvolvam uma formação integral e 

personalizada de jovens trabalhadores rurais e suas famílias, em harmonia com o 

meio ambiente; articulada com valores humanos, cristãos, técnico-científicos e 

artístico-culturais; centrada em políticas de geração de trabalho e renda familiar, na 
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perspectiva do fortalecimento da agricultura familiar, da Educação do Campo e da 

solidariedade e sustentabilidade no campo (AMEFA, 2013).  

 

 O impulso inicial de debate para sua criação através da forma dispersa e 

descaracterizada na qual surgiram as primeiras EFAs no Estado foi fundamental para que a 

AMEFA desse seus primeiros passos, considerando que a falta de conhecimento sobre os 

princípios fundamentais do modelo, como a pedagogia da alternância6 e o protagonismo das 

famílias, representaram um sério desafio para as escolas recém criadas. A AMEFA trabalha 

oferecendo cursos de formação para a pedagogia da alternância, formação para a coordenação 

das EFAs, formação em agroecologia para os técnicos das EFAs, dentre outras experiências 

formativas sobre vários assuntos, como gênero e juventude rural. Ainda atua na realização de 

eventos e composição de equipes pedagógicas e representativas nacionais.  

Com relação ao surgimento das EFAs em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado 

de Educação, a primeira instituição deste tipo no Estado se deu no município de Muriaé 

entre1983 e 1984, tendo suas atividades encerradas, bem como as seguintes EFAs: 19 de maio 

em Campo Florido, Chico Mendes em Conselheiro Pena, Adolfo Kolping em Formiga, 

Limeira em Pavão e as EFAs de Padre Paraíso e Ponto dos Volantes. Contudo, hoje existem 

21 EFAs atuantes em todas as regiões do Estado. 

 

Quadro 4: Escolas Família Agrícola em Minas Gerais  

REGIÃO  MUNICÍPIO  EFA FUNDAÇÃO  

ALTO 

JEQUITINHONHA  

 

 

  

Veredinha EFA de Veredinha 2011 

Simonésia EFA ME Margarida Alves 2014 

Conceição Ipanema EFA fund. Margarida Alves 2009 

Araponga EFA Puris * 

Acaiaca EFA Paulo Freire 2004 

Sem Peixe EFA de Camões 1994 

Jequeri EFA de Jequeri 2002 

ZONA DA MATA  Ervália EFA Serra do Brigadeiro 2007 

MÉDIO E BAIXO 

JEQUITINHONHA 

  

Virgem da Lapa EFA V. da Lapa 1990 

Araçuaí EFA ARAÇUAI 2009 

Itinga EFA de Jacaré 1994 

Itaobim EFA Bontempo 2001 

Comercinho EFA Vida Comunitária 2002 

                                                 
6 Posteriormente apresenta-se um debate aprofundado sobre o histórico dos Centros de Formação por 

Alternância, bem como a Pedagogia da Alternância e os instrumentos que a compõem.  
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Jequitinhonha EFA Renascer * 

MUCURÍ  

Itaipé EFACIL 2014 

Malacacheta EFASET 2013 

NOROESTE Natalândia EFA de Natalândia 2007 

NORTE  

São Francisco EFA Tabocal 2005 

Taiobeiras EFA Nova Esperança 2012 

SUL Cruzília EFA de Cruzília 2006 

VERTENTES  Catas Ag. da Noruega EFA Dom Luciano 2014 

 TOTAL 21 EFAS  

Fonte: (FREITAS; SANTOS, 2015) 

*sem dados 

 

No que diz respeito às escolas estaduais do campo, a Secretaria de Estado de Educação, 

através do seu site (2018), apontou um total de 295 unidades no ano de 2016.  Já as escolas 

estaduais do campo situadas em áreas de assentamento somam 20 instituições, considerando a 

ressalva de que parte delas funcionam como anexos de escolas urbanas com uma organização 

e lógica de funcionamento próprias, dificultando a implantação de um projeto contextualizado 

e de acordo com a proposta de educação do campo. Mas a Secretaria de Educação mineira 

anunciou a criação de três escolas superando a condição de anexo a outras e com a previsão 

de atendimento a 220 alunos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, 2018c; 

2018d). 

Outra conquista da articulação entre os movimentos sociais do campo, destacadamente 

o MST no que tange ao desenvolvimento desse projeto de educação e o trabalho nas escolas 

em áreas de reforma agrária, é a resolução nº 3676 de 2018 que garante um edital específico 

para a designação de profissionais para as escolas em áreas de assentamentos (MINAS 

GERAIS, 2018a). 

Sobre as conquistas da educação na reforma agrária, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) divulgou em 2015 o II relatório nacional sobre o 

PRONERA.  O documento, que compreende um estudo entre os anos 1998 e 2011, apresenta 

a existência de 22 cursos entre EJA fundamental, ensino médio e ensino superior em Minas 

Gerais, sendo um dos estados com maior destaque, superado apenas pelo Pará (33 cursos), 

Rio Grande do Sul (27 cursos) e Bahia (23 cursos), num total nacional de 320 cursos. 

Contudo, em outros momentos, o relatório apresenta o total de 18 cursos no Estado.  

Em Minas Gerais, houve o envolvimento de 73 municípios no projeto, que contou com 

5 cursos de ensino superior, maior número nacional, igualando-se às marcas dos estados da 
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Paraíba e Paraná. Nesse período (1998-2011), registou-se o ingresso de 12.396 educandos, em 

sua maioria na modalidade EJA fundamental (12.195 alunos), envolvendo ainda 1.061 

educadores, um dos maiores números do país. Destes, 9.441 estudantes são assentados, 840 

acampados, 140 são de comunidades, 27 se enquadraram na categoria “outros” e os 312 

restantes não tiveram dados informados.  Contudo, existe um desafio imbricado na relação 

entre acesso e permanência, posto que, segundo os dados, os concluintes do programa em 

âmbito estadual somam 6.420 estudantes, pouco mais da metade dos educandos ingressantes 

(BRASIL/INCRA, 2015).  

No estado são 7 órgãos envolvidos, entre Institutos Federais, Centros de Formação e 

universidades, representando o maior número do país, além de 4 organizações demandantes 

dos cursos do Pronera, em especial MST e CONTAG, e 19 parceiras, como ONGs, 

universidades e várias prefeituras.  

 Como já destacado, a construção e execução de projetos como os citados oriundos do 

PRONERA são possíveis mediante o protagonismo dos movimentos sociais, que, em 

conjunto, aglutinam suas forças. A Rede Mineira de Educação do Campo tem sido um 

importante espaço de articulação no Estado, congregando movimentos sociais, universidades, 

associações e entidades comprometidas com essa pauta. Horácio (2015) em seu trabalho de 

dissertação apontou, através de documentação da Rede, especialmente sua Carta de 

Princípios, que a Rede Mineira nasceu no debate para concepção e organização do I Encontro 

Estadual ‘Por uma Educação Básica do Campo’, já mencionado aqui e realizado entre os dias 

05 e 07 de junho de 1998, em Belo Horizonte, promovido pelo MST, FETAEMG, CPT, 

AMEFA e CEDEFES.  

 Contudo a Rede Mineira de Educação do Campo organizada com o intuito de fortalecer 

tal construção coletiva, não deve ignorar o protagonismo dos movimentos sociais do campo, 

que realmente fazem a educação do campo através das experiências desenvolvidas em escolas 

do campo, assentamentos e outros tantos espaços de formação popular. Precisa haver um 

cuidado constante e vigilante para não sobrepor a universidade, que possui sua importância 

nessa articulação, em prejuízo à força dos movimentos sociais e elevá-la a uma centralidade 

que não pertence a ela nesse processo de transformação social através da Educação do campo 

(HORÁCIO, 2015). 

 A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FaE/ UFMG) vem 

construindo historicamente uma trajetória de formação através da articulação com 

experiências populares, como a educação indígena e outras ações numa perspectiva política de 
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educação para a democratização da universidade. Através da demanda apresentada pelos 

movimentos sociais do campo, destacadamente o MST e Via Campesina, a FaE/UFMG se 

propõe a construir um projeto de licenciatura para formação de professores atuantes em 

escolas do campo.  

 A parceria entre MST e a FaE/UFMG decorre de 1996 “[...]através da realização de 

atividades esporádicas como palestras, seminários, assessoria de professores da faculdade em 

encontros e reuniões de educadores e educadoras do Movimento” (HORÁCIO, 2015, p.48).  

 A experiência do curso “Pedagogia da Terra” foi transformada em Licenciatura em 

Educação do Campo, com a primeira turma do país, em 2005 e aprovada pelo Conselho 

Universitário da instituição como um “projeto especial de ensino”, também mediante o apoio 

do INCRA e PRONERA. A turma foi composta pelo MST, o Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA), o Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), Cáritas Diocesana, a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Centro de Agricultura Alternativa (CAA-Norte 

deMinas). Inicialmente, o curso foi ofertado para lideranças dos movimentos e/ou sujeitos já 

envolvidos com a docência no campo e com formação incompleta. Uma segunda turma foi 

formada em 2008 com uma diversidade maior no perfil dos estudantes a partir do 

comprometimento do MEC num projeto piloto de criação das Licenciaturas em Educação do 

Campo que também envolvia a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal da 

Bahia e a Universidade Nacional de Brasília. A partir de 2009 a experiência torna-se um curso 

regular através do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI (HORÁCIO, 2015; ANTUNES-ROCHA, 2010). 

O Movimento Por Uma Educação do Campo no Estado tem organizado encontros 

bianuais de educação do campo desde 2009, e nesse movimento a Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) aprovou em 2009 o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo com primeira turma iniciada em 2010. A Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), através de seus grupos de pesquisa e extensão vinculados aos movimentos 

sociais, apresenta proposta de criação da Licenciatura em Educação do Campo em 2013, com 

o primeiro processo seletivo divulgado em 2014.  

 A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) também apresentou proposta de 

criação de Licenciatura em Educação do Campo respondendo à demanda do MEC/ SECADI 

apresentada em edital de 2012 e atende as exigências para formação docente previstas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.  
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O Norte de Minas Gerais ainda não conta com um curso de Licenciatura em Educação 

do Campo em seu território, embora boa parte dos estudantes dos cursos disponíveis em 5 

universidades do Estado sejam oriundos dessa região. O semiárido mineiro, composto pela 

região Norte e Vale do Jequitinhonha, conta com a importante atuação da Articulação Por 

Uma Educação do Campo no Semiárido Mineiro, região que, no início dos anos 2000, foi 

incluída nos debates sobre educação contextualizada e convivência com o semiárido, 

promovidos pela Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB). Tal rede é 

composta por educadores, ONGs, prefeituras, instituições de ensino superior e 

organizações internacionais e tem atuado no desenvolvimento e acompanhamento 

de experiências, na formação de professores, realização de eventos para debates e 

trocas de experiências, além da produção de material didático adequado e 

contextualizado para a formação no semiárido (MACÊDO, 2009).   

 Por conseguinte, a Articulação Por Uma Educação do Campo no semiárido mineiro 

 
[...] se constitui num espaço partilhado e compartilhado pelos movimentos sociais do 

campo, instituições de ensino superior, escolas do campo, secretarias de educação e 

outras instituições e organizações do campo, que em parceria lutam pela Educação 

Contextualizada e do Campo que esteja comprometida e que desenvolvam práticas 

pedagógicas que proponham a convivência pacífica com o Semiárido Mineiro, que 

aprofunde e amplie a discussão sobre a Educação do Campo e a relação dialógica 

que ela propõe com a Diversidade Cultural do Semiárido Mineiro (MACÊDO; 

SOUZA, 2014). 

  

 Compondo tal articulação, o Laboratório de Educação do Campo no semiárido mineiro, 

vinculado à UNIMONTES, faz o acompanhamento de experiências formativas na região, 

realiza oficinas multitemáticas, mantem um grupo de estudos interdisciplinares com a 

participação de pesquisadores de áreas afins como: questão agrária, crise hídrica, movimentos 

sociais do campo, território, agroecologia, sustentabilidade, artes, dentre outros. A 

Articulação Por Uma Educação do Campo no Semiárido Mineiro concluiu através da 

coordenação do Laboratório um trabalho de construção coletiva de anos com os vários 

movimentos sociais, educadores populares, comunidades tradicionais, sindicatos, 

organizações e instituições de ensino superior do semiárido mineiro, culminando na produção 

do livro paradidático “Opará e Jequi: os saberes dos vales”. Este livro é um importante 

instrumento para formação dos educandos das escolas do campo e dos cursos de formação 

docente para as áreas rurais, estando em processo de distribuição e orientação pedagógica 

para o trabalho com o material.  
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A partir de tais experiências, percebe-se que a organização estatal, em sua correlação de 

forças, busca, em certa medida, articular-se aos anseios da população e a atuação dos 

movimentos sociais tem sido determinante para alçar conquistas.  

Através do Decreto estadual nº 46.218, de 15 de abril de 2013, a Secretaria de Educação 

de MG, criou a comissão permanente de Educação do Campo do Estado. A comissão é 

composta por movimentos sociais, instituições de ensino superior e outras instituições e 

setores do Estado, como: Secretaria de Estado de Educação, Conselho Estadual de Educação, 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de MG, Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento 

Social, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG (EMATER), Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, UNIMONTES, Universidade do Estado de 

Minas Gerais (UEMG), UFMG, UFV, UFVJM, União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação de Minas Gerais, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, MST, 

Federação dos Trabalhadores na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 

(FETAEMG), Federação das Comunidades Quilombolas da Secretaria de Estado de Minas 

Gerais, AMEFA, CPT, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais e a Frente Parlamentar Mista da Educação do Campo na Câmara 

dos Deputados.   

A Comissão Permanente de Educação do Campo iniciou seus trabalhos objetivando 

elaborar a proposta das Diretrizes Estaduais para a Educação do Campo. O documento é fruto 

dos seminários realizados vinculados à Secretaria com as organizações comprometidas com a 

educação do campo, representantes de movimentos sociais, IES e outros sujeitos num trabalho 

desenvolvido desde o ano de 2011, através da articulação inicial promovida pelo MST no 

ensejo da realização do IV Encontro dos Movimentos Sociais, evento o qual reuniu todas as 

secretarias do governo estadual.  

O documento aponta os sujeitos que se encaixam na categorização de populações do 

campo, reconhecendo a diversidade dessa composição e ainda traz o entendimento de escola 

do campo enquanto aquela situada nas áreas rurais e também aquelas localizadas em áreas 

urbanas, mas que atendem predominantemente ao público do campo. Estabelece os princípios 

da educação do campo no que concerne à sua diversidade e especificidades, identidade e 

incentivo à formação docente. Reforça a necessidade de parcerias entre o estado e os 

municípios para a efetivação da política de educação do campo, prevendo em seu quadro a 

educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, educação profissional, educação de 
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jovens e adultos e educação especial. Reafirma a educação como direito a ser ofertado 

prioritariamente nas comunidades de vivência dos educandos, trazendo também apontamentos 

não aprofundados sobre o financiamento da educação do campo no Estado (MINAS GERAIS, 

2015). 

Na luta pela construção das experiências e efetivação dos direitos legais conquistados, o 

Movimento Por Uma Educação se desenvolve sempre enfrentando desafios. Na nefasta onda 

recente de perdas de direitos em todos os âmbitos, a Educação do Campo vem sofrendo um 

desmonte através do corte nos recursos PRONERA, questionamento do protagonismo dos 

movimentos sociais nas ações e políticas através da criminalização dos mesmos, fechamento 

de escolas e uma atuação repleta de insegurança e instabilidade. 

Vinculada ao estereótipo de campo como lugar atrasado, a educação para esse  espaço 

tem sido implantada de forma precária e numa perspectiva compensatória e superficial, uma 

realidade que fez surgir o Movimento Por uma Educação do Campo e continua o alimentando, 

posto que o problema não foi de modo algum superado. Um desafio contínuo se coloca 

através do intenso processo de fechamento das escolas do campo de forma indiscriminada, 

desobedecendo aos critérios legais.  

Mariano e Sapelli (2014), ao fazerem uma comparação entre os dados do Censo Escolar 

de 2003 e 2013, denunciaram a diminuição significativa de escolas do campo em 

contrapartida ao crescimento das escolas urbanas. Nesse período as escolas do campo foram 

reduzidas de 103.300 para 70.816 unidades. Já as escolas urbanas passaram de 108.600 para 

119.860 instituições.  

 

Gráfico 3: Quantidade de escolas do campo e escolas urbanas no Brasil 

 

Fonte: Dados do Censo Escolar 2003 e 2013 do MEC/INEP apresentados por Mariano e Sapelli (2014). 

 

Minas Gerais, segundo dados do Censo Escolar de 2003 e 2012 apresentados por 
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quase 2 mil em menos de 10 anos. Se em 2003 a unidade da federação contava com 6.749 

unidades, em 2012 eram 4.773 escolas, ou seja, um total de 1976 instituições deixou de 

existir.  

Para os autores, a expansão do capitalismo no campo através do agronegócio e 

concentração de terras tem sido o principal responsável pelo fechamento de escolas do campo, 

combinado com a preconização da escola urbana como de melhor qualidade e o incentivo 

estatal financeiro na criação e fomento de redes de transporte escolar. Uma via de mão dupla é 

estabelecida, na qual o acirramento das condições de vida no campo, incluindo-se a ausência 

da escola no campo, expulsa os trabalhadores para as zonas urbanas. Por sua vez, o 

movimento de êxodo rural acaba fortalecendo o discurso falacioso e injustificável para o 

fechamento das escolas. Num contexto de disputa acirrada por recursos públicos, a educação 

do campo vem perdendo a disputa para outras forças e interesses, colocando em risco a 

manutenção das escolas em áreas rurais. O Diagnóstico da Juventude Rural de 2017 informou 

que em 2017 foram fechadas 6.781 escolas em municípios considerados rurais (IBGE, 2018). 

Cabe ressaltar que a Lei 12.960, que alterou o Artigo 28 da LDB 9394 de 1996, torna 

crime o fechamento de escolas sem a consulta e autorização da comunidade e prevê um 

estudo de impacto do encerramento das atividades escolas na localidade e o amplo debate 

sobre o tema, por isso, sem a articulação da comunidade, essa lei torna-se “letra morta”.  

Como demonstrado, a Educação do Campo vem sendo forjada através de conquistas, 

avanços e desafios. Para Silva et al (2007), um importante fator dessa construção é a 

articulação dos sujeitos envolvidos, numa esfera local, regional, municipal e estadual 

objetivando o fortalecimento da Educação do Campo, seus princípios e ação coletiva. A 

inserção desse debate em programas de pós graduação enquanto espaço de produção de 

conhecimento é fundamental, posto que ainda há pouco material de cunho científico sobre a 

temática e as experiências de formação desenvolvidas no campo pelos trabalhadores e 

movimentos sociais. Outros desafios ressaltados são concernentes ao financiamento, formação 

de educadores, produção de material didático, dentre outros.  

 

2.2 Os Centros Educativos Familiares de Formação por Alternância: histórico e 

fundamentos 

 

Dentre as experiências que compõem a Educação do Campo no país e especialmente no 

Estado de Minas Gerais, estão os Centros Educativos Familiares de Formação por Alternância 
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(CEFFAs) 7. O Brasil contava, em 2014, com a atuação de 270 unidades desse modelo em 

suas experiências mais reconhecidas, sendo 150 Escolas Família Agrícola (EFAs) e 120 Casas 

Familiares Rurais (CFRs), envolvendo 21 estados e 800 municípios (NOSELLA, 2014). 

Queiroz (2004) apontou que há pelos menos 7 experiências que compõem os CEFFAS, sendo 

as EFAs e os CFRs as mais destacadas.  

Para a Secretaria Executiva da UNEFAB, 19 mil jovens estudantes estavam 

matriculados em EFAs e CFRs em 2016 com a atuação de 1.862 monitores, educadores dos 

centros educativos, abrangendo 1.382 municípios em todo o país. Estima-se que 71.888 

famílias estavam sendo beneficiadas, sendo 359.440 pessoas de forma direta e 1.780 milhões 

indiretamente. Segundo estudo de caso também da UNEFAB, 65% dos jovens egressos 

permanecem no campo ou vinculados às atividades agropecuárias.  

Apesar das especificidades de cada modelo objetivando atender as particularidades dos 

contextos aos quais se aplicam, tais instituições têm em comum a Pedagogia da Alternância, 

hoje desenvolvida em todas as partes do mundo. Essa trajetória inicia-se na França, quando na 

década de 1930 é criada a primeira Maison Familiale Rurale (MFR) através da articulação8 

entre a organização camponesa e a ação de um padre local na tentativa de conciliar o trabalho 

no campo e os estudos dos filhos dos trabalhadores, considerando a falta de empenho estatal 

em prol do homem do campo, bem como as críticas ao ensino descontextualizado e sem 

vínculo com o trabalho desenvolvido pelos agricultores e os jovens. A MFR estruturou-se 

numa organização mensal com três semanas de trabalho orientado pela família na propriedade 

e uma semana de estudos na casa paroquial (RIBEIRO, 2010; NOSELLA, 2014). 

Queiroz (2004) pontuou a experiência de dois anos na comuna francesa de Sérignac-

Péboudou, região de Lot-et-Garonne (departamento na região administrativa da França da 

Nova Aquitânia), para em 1937 ter início as atividades da Casa Familiar de Lauzun. Para esse  

autor,  

 

As CFRs nascidas a partir da experiência de Sérignac Péboudou, não surgem por 

acaso, nem de maneira espontânea e muito menos como ação de uma ou mais 

pessoas “iluminadas” que descobriram de um dia para outro uma fórmula nova. O 

surgimento das CFRs na França faz parte de um processo de organização, de 

reflexão, de algumas organizações, movimentos e pessoas (QUEIROZ, 2004, p.62).  

 

                                                 
7 Posteriormente esse capítulo apresentará a Pedagogia da Alternância, a qual caracteriza os CEFFAS, bem como 

os instrumentos que a estruturam. 
8 Em Queiroz (2004) encontra-se um relato sobre o processo de organização política dos camponeses na região 

desde o século XIX, o qual culminou nos debates que originaram a proposta educativa. Apresenta-se ainda o 

contexto de construção e consolidação local do projeto através da Pedagogia da Alternância.  
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A França dos anos 1930 vivia no intermeio das duas grandes guerras mundiais e era 

berço do nascimento de uma organização popular no campo, mas também era afligida por 

“[...] uma realidade desafiante que exigia todo um trabalho de reconstrução social e 

econômica. Na agricultura deparamos com uma realidade agrária baseada na produção 

familiar, cuja situação educacional é de abandono por parte do Estado” (QUEIROZ, 2004, p. 

66). 

O desenvolvimento e evolução da experiência se dão considerando o solo fértil das 

contradições sociais na contemporaneidade de forma global, com destaque para o âmbito 

rural.  

O interesse que suscita uma nova iniciativa educacional para o mundo rural decorre 

da evidente crise do ensino do meio rural e, num sentido mais geral, da própria crise 

do homem contemporâneo com relação à terra. Se a crise da escola é universalmente 

proclamada, a crise da escola do meio rural é ainda mais evidente, embora suas 

conotações específicas sejam menos claras (NOSELLA, 2014, p. 35). 

 

Este estudo supracitado é da publicação da dissertação do referido autor, defendida 

nos anos 1970, um dos primeiros trabalhos acadêmicos sobre a Pedagogia da Alternância no 

Brasil, o qual apresenta a Escola Família Agrícola como um ideal de escola “[...] realmente 

para o meio rural e do meio rural; uma escola que rompesse radicalmente com o modelo 

urbano, não nascida de um estudo teórico, nem de uma tese pedagógica, nem de um 

levantamento sociológico” (NOSELLA, 2014, p. 45). 

 A perspectiva de desenvolvimento do potencial do jovem estudante na escola da cidade, 

com sua possibilidade de sucesso escolar e na vida vinculada ao urbano é colocada em 

evidência, “[...] assim, mais uma vez a terra tornava-se o oposto de sabedoria, de ciência, de 

sucesso; mais uma vez celebrava-se o desquite entre cultura e agricultura” (NOSELLA, 2014, 

p. 46). 

 Neste embate, o diálogo entre a Igreja Católica na pessoa do líder religioso e 

agricultores organizados construiu um consenso entre a formação escolar e os vínculos com a 

propriedade agrícola através do estudo integral em alternância, atuação das famílias na gestão 

escolar e processo educativo e proposta de acordo com a perspectiva do desenvolvimento 

local (NOSELLA, 2014; QUEIROZ; SILVA, 2008). 

Concomitante ao desenvolvimento da experiência de educação, há a organização e 

fortalecimento dos camponeses na região. A década de 1940 foi marcada por uma rápida 

expansão do Movimento das CFRs, as quais cresceram com o desafio para estabelecer e 

desenvolver sua pedagogia. Além disso, havia a necessidade, ainda atual, de conquistar 
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parcerias e apoio para efetivação, inclusive no que tange à responsabilidade financeira do 

Estado, mas sem colocar em risco a autonomia da instituição educativa (QUEIROZ, 2004). 

Em consideração à diversidade de tempos, saberes e espaços de formação, o modelo 

local expandiu-se para o mundo e, de acordo com cada experiência, desenhando suas 

particularidades, como destacou Gimonet (2007). Nos primeiros anos da década de 1960 

surgem na Itália as primeiras Escolas Família Agrícola. No Brasil, tal iniciativa começou no 

Espírito Santo em 1968 através da organização do Movimento de Educação Promocional do 

Espírito Santo – MEPES, o qual contou com o apoio da Igreja Católica, principalmente na 

atuação do padre Humberto Pietrogrande, bem como o apoio da sociedade italiana (PESSOTI, 

1978; RIBEIRO, 2010; QUEIROZ, 2004; NOSELLA, 2014). 

A universidade não teve protagonismo nesse processo, a problematização e inovação 

concernentes aos princípios pedagógicos da formação, bem como as estratégias e 

experimentações foram desenvolvidas essencialmente pelos trabalhadores rurais, como 

apontou Gimonet (2007).  

No Brasil a organização social das EFAs se dá em 1982 com a criação da União 

Nacional das Escolas Famílias Agrícolas (Unefab). As CFRs, por sua vez, chegam ao Brasil 

em 1981 com algumas experiências, consolidam-se na região sul e mais tarde no norte e 

nordeste do país (RIBEIRO, 2010; BORGES et al, 2012). Para Queiroz (2004), tais 

experiências foram iniciadas no Nordeste do país e em seguida na região Sul.  

A atuação dos Centros de Formação por Alternância explicita, num contexto de 

acumulação capitalista, a incapacidade do Estado no que tange à oferta de educação básica de 

qualidade, integrada ao profissional e vinculada aos processos de formação humana como o 

trabalho na terra (RIBEIRO, 2010). 

A identidade desses centros formativos se pauta considerando o meio rural como 

contexto de implementação, a organização participativa e gestora em famílias organizadas em 

associação, estrutura de internato, a alternância como método pedagógico e com a finalidade 

de ofertar formação profissional vinculada à educação geral articulada com a contribuição 

para desenvolvimento regional e social no âmbito humano, político, econômico (GIMONET, 

2007). 

As experiências dos CEFFAs vêm estruturando-se em quatro pilares, como 

demonstrado a seguir: 
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Figura 2: Os quatro pilares dos Ceffas 

 

Fonte: Calvó (2005) apud Gimonet (2007).  

 

É necessário construir um processo educativo de qualidade e emancipatório no campo, 

para que elas não precisem migrar para as cidades em busca de formação e qualificação, 

abandonando seu lugar e modo de vida. Um dos primeiros trabalhos acadêmicos sobre a 

temática já exortava para tal questão ao considerar a importância do acesso à educação no 

campo para a sua consequente transformação.  

 

Nessas condições, a educação contribuiria como elemento indispensável para o 

aumento da qualidade de vida das populações rurais e agiria como instrumento a 

serviço dos objetivos perseguidos por outras ações que também visam ao 

desenvolvimento rural nos setores da saúde, da nutrição, da produção agropecuária, 

do desenvolvimento comunitário e outros (PESSOTTI, 1978, p. 3-4).  

 

 A formação escolar de pessoas vinculadas ao campo é fundamental, posto que tal ideal 

nasce justamente do descontentamento com a escola descontextualiza e o debate no qual esse 

modelo urbanocêntrico contraria o projeto de sociedade que engendra a Educação do Campo.  

A organização através da associação local sustenta e fortalece esse intento. Para García-

Marirrodriga e Calvó (2010), a associação é formada por um grupo de pessoas ou entidades, 

no caso das CEFFAs, famílias, com um patrimônio social e/ou cultural se unem por um 

objetivo, a formação de seus jovens mediante os desafios em busca de um futuro melhor. 

Juntos encontram uma força coletiva para realizar o que individualmente seria improvável. 

Como nas primeiras experiências escolares deste tipo, existe um problema comum que une o 

grupo, o qual envolve os desafios de produção material da existência no campo intensificados 

pelas possibilidades escassas de formação além de seu caráter descontextualizado. Queiroz 
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(2004) ressalta que a associação é a responsável pelo CEFFA em todos os âmbitos, tanto 

jurídico, quanto político, administrativo e econômico. 

 Outro pilar das experiências CEFFAs é o desenvolvimento, o qual, indissociável na 

natureza do projeto, funciona como uma consequência e necessidade, já que os jovens devem 

atuar como atores de desenvolvimento em seus territórios através da ação envolvendo as 

famílias e comunidades (GARCÍA-MARIRRODRIGA; CALVÓ, 2010). 

 Outra finalidade do projeto dos CEFFAs é a formação integral do jovem, considerando 

a integração dos aspectos que o compõem enquanto sujeito para sua formação no sentido 

técnico, profissional, intelectual, social, humano, ético, espiritual. Para isso, tais centros de 

formação ainda estruturam-se em regime de internato, o qual envolve um intenso cronograma 

de atividades escolares e não escolares fortalecendo a convivência, vida em grupo, regras, 

divisão de tarefas para organização do espaço privilegiando a educação para a vida social, 

diálogo, formação para a democracia (GARCÍA-MARIRRODRIGA; CALVÓ, 2010). 

A perspectiva da formação integral também encontra subsídios no entendimento de 

formação humana enquanto processo amplo, para além da escola, perpassando a existência do 

sujeito, intermediado pelo trabalho, nas suas relações familiares e sociais (PESSOTI, 1978). 

Os CEFFAs têm promovido a articulação entre trabalho e educação escolar, e como 

afirma Ribeiro (2010) “[...] fortalecem a identidade pessoal e comunitária dos agricultores e 

estimulam a participação política dos jovens” através do incentivo à vida em comunidade, 

associação aos sindicatos e participação nas atividades, considerando que a mudança social se 

dá pela atuação política dos trabalhadores, estando no bojo de uma perspectiva de 

desenvolvimento local (RIBEIRO, 2010, p. 381). Evidencia-se a construção de um sentimento 

de pertencimento classista, a classe trabalhadora, além da vinculação com movimentos sociais 

e reconhecimento da dimensão coletiva dos estudos e do trabalho (RIBEIRO, 2010). Por isso, 

requer uma nova dimensão de compromisso advindo desse enraizamento, com uma ampliação 

da atuação em relação aos adolescentes e jovens, suas famílias, o trabalho, as condições 

materiais de existência na sociedade (GIMONET, 2007). 

A práxis das EFA’s está em sintonia com o modelo de escola unitária desenvolvido por 

Gramsci (2002, p.33-34) em seus estudos, quando exorta para a necessidade de uma “[...] 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual”. 
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Para Marx (2008), é através do trabalho que o homem se relaciona e se apropria da 

natureza, configurando-se como uma condição existencial humana. A escola “[...] deveria 

assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo 

grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa autonomia 

na orientação e na iniciativa” (GRAMSCI, 2002, p.36). 

 As Diretrizes Operacionais da Educação do Campo preveem a articulação com o 

trabalho em seu artigo 4°.  

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho compartilhado 

de todos os setores comprometidos com a universalização da educação escolar com 

qualidade social, constituir-se-á num espaço público de investigação e articulação de 

experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o 

desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável ( 

(BRASIL, 2002). 

  

Para Gramsci (2002), o trabalho enquanto atividade teórico-prática deve figurar como 

princípio educativo posto que a organização e ordem social e em âmbito estatal, no que tange 

à conquista de direitos e deveres, constitui-se na configuração do trabalho e suas relações.  

 

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, 2002, p. 40). 

 

 Tal pensador concebe uma nova escola para um novo projeto de sociedade ao formular 

seu processo de formação através do desenvolvimento articulado entre o trabalho manual e o 

trabalho intelectual. Tal escola também requer a participação ativa da comunidade, ocupando 

tal espaço para democratização das relações e construção coletiva de um projeto político de 

sociedade. A real participação do aluno, para ele, só é possível “se a escola for ligada à vida” 

(GRAMSCI, 2002, p.45). 

 Refletindo sobre a instituição escolar, Gramsci (2002) considerou que existem modelos 

escolares diferentes, os quais se destinam a grupos sociais diversos, imprimindo uma marca 

social através das funções conflitantes relacionadas às oportunidades intelectuais, 

profissionais e políticas.   

 Para Ribeiro (2010, p.44), a escola moderna enquanto sinônimo de educação é um fruto 

da burguesia e sua ascensão capitalista, “[...] negando ou subordinando os aprendizados da 

experiência e da cultura, mas principalmente os que decorrem do trabalho”. A instituição 

escolar nesses moldes “[...] contribui para amenizar os conflitos, incutir leis e normas, fazer 
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cumprir a ordem, e, assim, para que os trabalhadores aceitem as relações sociais de 

exploração às quais estão submetidos” (RIBEIRO, 2010, p. 307). 

A educação tem sua função social direcionada para atender as demandas do capital. 

No entanto, 

A educação, quando apreendida no plano das determinações e relações sociais e, 

portanto, ela mesma constituída e constituinte destas relações, apresenta-se 

historicamente como um campo da disputa hegemônica. Esta disputa dá-se na 

perspectiva de articular as concepções, a organização dos processos e dos conteúdos 

educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida social, aos 

interesses de classe (FRIGOTTO, 1995, p. 25). 

  

Há um embate pela educação enquanto projeto político-ideológico, sendo campo de 

disputa em seu papel social, posto que o processo de produção e os processos educativos estão 

intimamente relacionados e forjados por concepções em conflito de natureza inconciliável. 

Num contexto em que as instituições escolares são orientadas pela pedagogia das 

competências e empregabilidade, educação de viés economicista, fragmentado, além de tese 

falsa e cínica. A escola tem historicamente distorcido sua função de educar os filhos da classe 

trabalhadora no sentido de socializar o conhecimento produzido e estimular o aprendizado 

para uma formação humana visando uma sociedade democrática e justa. Por isso, a educação 

enquanto campo de disputa, sendo uma prática social engendrada nos processos políticos, 

ideológicos e de produção, é forjada no embate entre concepções de sociedade e trabalho 

(FRIGOTTO, 1995; FRIGOTTO, 2012; FRIGOTTO, 2004). 

A possibilidade de superação das relações sociais de expressão capitalista se dá através 

da ação política no seio da contradição do próprio capital com o exercício da educação para 

construção e ampliação da democracia no âmbito público (FRIGOTTO, 1995). 

Uma questão emblemática no que tange à política educacional se encontra 

especialmente presente na concepção de ensino médio integrado, adotado pelos CEFFAs, 

posto que a modalidade explicita tal tensão. Cabe refletir sobre  

 
quais são as exigências para que o mesmo se constitua numa mediação fecunda para 

a construção de um projeto de desenvolvimento com justiça social e efetiva 

igualdade, e consequentemente uma democracia e cidadania substantivas, de forma, 

que, ao mesmo tempo, responda aos imperativos das novas bases técnicas da 

produção, preparando para o trabalho complexo (FRIGOTTO, 2012, p. 73). 

 

 O desafio é construir um processo educativo não dualista, articulando conhecimento, 

saberes e trabalho enquanto dimensões da vida humana e direito de todos, além de requisitos 

para democracia e justiça social. Nessa perspectiva a formação humana deve superar as 

dicotomias entre o geral e o específico, a dimensão política e os aspectos técnicos, sendo o 
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trabalho um princípio ético-político na formação educativa, não apenas um fator de ordem 

metodológica (FRIGOTTO, 2012). 

 O ensino médio integrado à formação profissional deve fomentar “[...] o entendimento 

crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em suas relações sociais e como 

funciona o mundo da natureza, da qual fazemos parte”. Tal requisito é indispensável para 

formar “[...] sujeitos emancipados, criativos, leitores críticos da realidade em que vivem e 

com condições de agir sobre ela. Este domínio também é condição prévia para compreender e 

poder atuar com as novas bases técnico-científicas do processo produtivo” (FRIGOTTO, 

2012, p. 76). 

 A integração entre ensino médio e formação profissional é uma questão delicada e 

estratégica e não deve ser analisada numa perspectiva superficial que reduz o mundo do 

trabalho e suas relações como sinônimo de mercado de trabalho. 

Frigotto (2012) defendeu que, para Gramsci, a transformação necessária da escola só se 

dará quando essa  for um projeto da sociedade. Citando Perry Anderson, esse mesmo autor 

ainda afirma que tal força vem da ação dos movimentos sociais em resistência aos ditames 

mercadológicos internacionais para as políticas educacionais e em contrapartida a 

mobilização e ação coletiva das massas em busca de políticas sociais na transformação social. 

Quando o processo educativo emerge dos movimentos sociais para além da atuação da escola, 

amplia-se o sentido de educação, como ressaltou Gohn (2012). E como demonstrado ao logo 

deste trabalho, o movimento dos CEFFAs, bem como a Educação do Campo de modo geral se 

estruturam a partir dessa base.  

 

Construir o ambiente educativo de uma escola é conseguir combinar num mesmo 

movimento pedagógico as diversas práticas sociais que já sabemos ser educativas, 

exatamente porque cultivam a vida como um todo: a luta, o trabalho, a organização 

coletiva, o estudo, as atividades culturais, o cultivo da terra, da memória, dos 

afetos...Numa escola este movimento se traduz em tempos, espaços, formas de 

gestão e de funcionamento, métodos de ensino e opções de conteúdos de estudo, 

processos de avaliação, jeito da relação entre educandos e educadores [...] 

(CALDART, 2011a, p. 122-123). 

 

Para tanto, a Pedagogia da Alternância tem sido um meio que possibilita o 

desenvolvimento do ensino integrado nessa perspectiva, sendo apresentada no tópico a seguir.  

 

2.2.1 Pedagogia da Alternância: princípios e caracterização 
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A Pedagogia da Alternância desenvolve-se numa perspectiva de educação em sentido 

amplo, considerando outros espaços, tempos e experiências como formativos. Segundo 

Ribeiro (2010) ao agregar trabalho produtivo e ensino formal dos saberes historicamente 

acumulados, almeja a alcançar a formação humana integral.  

Os papéis dos envolvidos na instituição que trabalha na perspectiva da Pedagogia da 

Alternância são reelaborados, exige dos mesmos uma nova postura, função e compromisso.  

 

Os papéis destes não são mais aqueles da escola costumeira. O jovem (pré-

adolescente, adolescente, ou jovem adulto) em formação, isto é, o “alternante”, não é 

mais um aluno na escola, mas já um ator num determinado contexto de vida e num 

território. Sua família é convidada a participar ativamente de sua educação, de sua 

formação, acima de tudo porque é jovem. O mestre de estágio profissional torna-se 

um formador de fato. Na MFR ou no CEFFA os “formadores” patenteados que são 

os “monitores” têm uma função e papéis bem mais amplos que aqueles de um 

docente ou de um professor. E todos estes atores são chamados a cooperar, a 

complementar-se nas suas diferenças (GIMONET, 2007, p. 19-20, grifos do autor).  

 

A Pedagogia da Alternância se sustenta pela necessidade e desejo de integração entre 

escola, família e comunidade. Tem sido utilizada em sua essência em várias experiências na 

Educação do Campo visando à efetivação de um projeto formativo vinculado às suas raízes 

(CALDART, 2011a). Caldart (2011) apresenta a divisão estabelecida pela PA em Tempo 

Escola e Tempo Comunidade.  

O tempo escola, onde os educandos têm aulas teóricas e práticas, participam de 

inúmeros aprendizados, se auto-organizam para realizar tarefas que garantem o 

funcionamento da escola, avaliam o processo e participam do planejamento de 

atividades, vivenciam e aprofundam valores; o tempo comunidade, que é o momento 

onde os educandos realizam atividades de pesquisa da sua realidade, de registro 

desta experiência, de práticas que permitem a troca de conhecimento nos vários 

aspectos (CALDART, 2011a, p. 105). 

 

Essa articulação geralmente tem sido estabelecida por uma divisão quinzenal, mas pode 

variar dependendo da experiência e instituição. No Tempo escola os educados convivem em 

regime de internato e no tempo comunidade retornam para o espaço de vivência familiar e 

comunitária “[...] para colocarem em prática os conhecimentos que foram objeto de estudo no 

TE, a partir da problematização dos cultivos e do manejo da criação, feita no TC” (RIBEIRO, 

2010, p. 292). Para Queiroz (2004, p. 156), há a interação dos jovens entre a família em sua 

realidade, as condições da propriedade, “[...] da comunidade, do meio ambiente, do meio 

sócio-profissional, da cultura popular com a realidade da escola, da reflexão, do estudo, da 

leitura, do saber sistematizado, mas também com o grupo, com os colegas, com a equipe de 

monitores”. 
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 Como nesse processo a família é entendida como um espaço educativo que se articula à 

escola, a constituição familiar tem um papel ainda mais fundamental, exigindo que a mesma 

assuma de fato um papel de educador como condição de parceiros da escola, sendo a 

convivência familiar um prolongamento das atividades desempenhadas naquela (PESSOTI, 

1978). Gimonet (2007) também apresentou a importância da articulação entre escola, família 

e comunidade. Para ele,  

 

A Pedagogia da Alternância das CEFFAs representa um caminhar permanente entre 

a vida e a escola. Sai da experiência no encontro de saberes mais teóricos para voltar 

novamente à experiência, e assim sucessivamente. Desta maneira, coloca-se para o 

alternante uma dupla relação: ao trabalho e ao mundo da produção e seus saberes, à 

vida social e econômica, ambiental e cultural dos lugares onde vive, de um lado: a 

um lugar “escolar” com suas atividades, sua cultura e seus saberes, de outro lado 

(GIMONET, 2007, p. 29). 

 

 O processo formativo é alimentado pela práxis, a relação entre prática-teoria-prática, 

posto que, parte das experiências e saberes socialmente vivenciados pelo jovem, para então 

dialogar com o fundamento teórico na escola e consequentemente retornar à prática para atuar 

sobre ela. Essa articulação é sustentada considerando o trabalho, produção e saberes 

concernentes ao contexto econômico, político e ambiental como a composição da vida do 

sujeito e por isso mesmo, matrizes pedagógicas na formação. 

 Para Queiroz (2004, p.156), tal dinâmica é fundamental, pois promove a interação entre 

“[...] a realidade da família, da propriedade, da comunidade, do meio ambiente, do meio 

sócio-profissional, da cultura popular com a realidade da escola, da reflexão, do estudo, da 

leitura, do saber sistematizado” e em conjunto com o grupo de colegas e monitores. Ademais, 

a Alternância possibilita a articulação entre Ensino Médio e Educação Profissional, apenas 

sendo possível através do “[...]  comprometimento e preparo da equipe de educadores(as), 

bem como pelo envolvimento, participação e comprometimento das famílias e das 

comunidades rurais com todo o processo educativo desenvolvido em alternância” (QUEIROZ, 

2004, p.42).  

 No documento que norteia a ação formativa da Escola Família Agrícola Nova 

Esperança, seu Projeto Político Pedagógico, consta que, 

 
A Pedagogia da Alternância proporciona uma estreita ligação entre família-escola-

família, ou melhor, trabalho-estudo-trabalho, ação-reflexão-ação, fazendo com que o 

aluno contextualize sua realidade de vida através de instrumentos pedagógicos 

específicos. O conteúdo tratado no processo educacional flui através de “canais” que 

conjugam o saber do senso comum com o saber histórico social. O ensino é vivo, 

histórico e experimental” (PPP da EFA Nova Esperança, 2012, p.2). 
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Figura 3:Sequência de alternância ou unidade de formação 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gimonet (2007). 

 

Para que a Pedagogia da Alternância seja implantada, é necessário a utilização de vários 

instrumentos que a compõem. O plano de formação organiza a programação do ano letivo em 

conteúdos vivenciais e é construído coletivamente através da escuta com os educandos, 

famílias e comunidades, sendo a equipe pedagógica responsável por planejar a formação 

subsidiada em tal debate. Ele é operacionalizado através de instrumentos pedagógicos, como: 

Caderno da Realidade, Caderno Didático, Visitas de estudo, Intervenções externas, Estágios, 

Caderno de Acompanhamento, Projeto Profissional do jovem, Visitas às famílias e a 

Avaliação, citados por Queiroz (2004).  

As seções de Alternância são orientadas por Planos de Estudos (PE), elaborados 

coletivamente, sendo cada um com uma temática diversa, temas geradores articulados entre si 

para compor o Plano de Formação (GIMONET, 2007). É através do plano de estudo que o 

aluno problematiza sua realidade para nela atuar. Uma atividade fundamental no 

desenvolvimento do Plano de Estudo é a Colocação em Comum, em que os estudantes “[...] 

depois de terem observado, dialogado e sintetizado por escrito, tem a possibilidade de expor, 

no espaço escolar, para os colegas e os monitores, a síntese sobre o tema do PE” (QUEIROZ, 

2004, p.135). Esse procedimento é a socialização da sua ação investigativa em casa, os 

monitores além de fomentar esse debate, organizam as aulas para que elas contemplem os 

desafios apresentados.  

Complementando o processo, ainda acontecem visitas de estudo com atividades fora da 

escola ou de caráter interventivo, as quais “[...] propiciam aos jovens descobertas de 

realizações, de empreendimentos, de organismos, de serviços, de lugares... e oportunidades de 

encontro com seus atores... [...]” (GIMONET, 2007, p.47). Visitas externas também são 

comuns e recomendadas para compor o debate sobre as temáticas dos Planos de Estudos, no 

qual um parceiro da escola é convidado para contribuir na formação.  

CEFFA Meio vivencial CEFFA Meio vivencial

Preparação Experiência 

investigação 

Ação 
Formalização 

conceitualização 
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Outro aspecto pedagógico fundamental na experiência dos CEFFAs é a própria 

convivência entre os sujeitos do processo, que além de compartilharem a intensa rotina 

escolar e de internato são motivados a fazerem todas as atividades e trabalhos em equipe 

(QUEIROZ, 2004). 

O Plano de estudo é concluído com a atividade de retorno, um momento de envolver a 

comunidade de origem do estudante no que está sendo aprendido por ele. Geralmente 

desenvolve-se com uma campanha, palestra, aplicação prática ou outro tipo de intervenção na 

sociedade. Nota-se que os espaços e tempos de formação precisam estar articulados e em 

movimento para que o processo se efetive de maneira satisfatória.  

 

O PE e a Colocação em Comum são completados por aquilo que nas EFAs se 

chama de Atividade de Retorno. É quando os jovens planejam - a partir do PE, da 

Colocação em Comum, dos debates e dos estudos nas disciplinas - algum tipo de 

atividade dando continuidade ao PE. Assim aquilo que foi detectado pelo PE, 

enriquecido com asexperiências dos outros colegas e do que já existe sistematizado 

pela ciência, toma umanova dimensão e abrem se novas possibilidades de 

transformação da realidade (QUEIROZ, 2004, p.135). 

 

Com o início dos estudos na EFA, o jovem ainda é orientado a planejar o seu Projeto 

Profissional do Jovem, o PPJ, sendo esse  alimentado pelos estudos a serem desenvolvidos 

durante os três anos de formação com o intuito de articular sua inserção profissional e geração 

de renda. Por fim, o PPJ é avaliado por uma banca e sua aprovação é requisito para a 

conclusão do curso (FREITAS; SANTOS, 2015). 

Alguns elementos didáticos também compõem a Pedagogia da Alternância, como o 

Caderno da Realidade, contendo a organização dos Planos de Estudos e as sínteses das 

pesquisas relacionadas aos temas, sistematizando o aprendizado. Já o Caderno de 

Acompanhamento da Alternância funciona como um meio de comunicação entre a família e a 

escola. É nele que o aluno descreve as atividades diárias, tanto do tempo escola, como do 

tempo comunidade.  É um instrumento fundamental para orientação do processo formativo, 

bem como para a avaliação (Imagem 9). 
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Imagem 9: Caderno de Acompanhamento da Alternância  

 

Fonte: Erika Fernanda Pereira de Souza (2018). 

 

Como destacaram Queiroz e Silva (2008), a formação desenvolvida nas EFAs busca a 

reflexão, valorização e promoção de propostas de resistência e intervenção na sociedade 

através da atuação dos jovens educandos envolvidos pela articulação com o desenvolvimento 

humano e social, visando à melhoria das condições materiais dos jovens e suas famílias, 

consequentemente a transformação da realidade no campo.  

 

2.3 A EFA Nova Esperança: do debate de criação à efetivação do projeto 

 

 A Escola Família Agrícola Nova Esperança, como destacado na apresentação do 

Território Alto Rio Pardo, feita no Capítulo I, representa um símbolo da política territorial e 

organização popular na microrregião. 

A organização territorial na qual foi forjado o debate de criação da escola vem sendo 

construída há décadas. A mobilização remonta os anos 1980 e 1990 através da organização 

das comunidades, sindicatos dos trabalhadores rurais e entidades eclesiais em torno das 

estratégias de resistência aos desafios do território, como encurralamento pelo monocultivo de 

eucalipto, crise hídrica, dificuldades para a reprodução social camponesa, como relatados no 

primeiro capítulo deste trabalho.  
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Um grande aglutinador de ações no território é o Mastro (Movimento Articulado dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Alto Rio Pardo), bem como o CAA e outros 

componentes da rede de movimentos sociais que caracterizam o território, como apresentadas 

no Primeiro Capítulo.  

Essa rede construiu uma proposta de inclusão do território rural na política de Território 

da Cidadania ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais 

(CEDRS-MG).  

 Para implementação da política e viabilização do debate enquanto Território da 

Cidadania criou-se o Colegiado Territorial, o qual promovia debates sobre os desafios e 

potencialidades da microrregião através de 5 eixos aglutinadores do Território. São eles: a 

questão ambiental, o acesso à terra, a organização da produção e da comercialização, a 

valorização cultural do território e a educação do campo. 

 Em relação ao quinto eixo, Educação do Campo, fomentou-se um debate sobre a 

nucleação e fechamento das escolas do campo, bem como a essência urbanocêntrica das 

escolas transplantadas para o meio rural. O colegiado entendia que tal modelo de educação e 

de escola não atendia às necessidades das famílias, das comunidades camponesas e sequer dos 

adolescentes e jovens em idade escolar. Em 2007 foi elaborada e aprovada no colegiado a 

proposta de criação da Escola Família Agrícola Nova Esperança, sendo-a submetida à 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(SDT/MDA). Tal processo foi relatado em entrevista por uma integrante da associação local, 

cujo trecho está transcrito abaixo.  

 

O debate veio através de um eixo “Educação”. Era discutido 5 eixos no território. Aí 

o eixo Educação abriu um leque da nucleação das escolas, começaram cada um 

colocando as dificuldades que a nucleação das escolas traz para o homem do campo. 

A distância que os meninos são levados, o período que os meninos ficam com fome, 

o período que eles retornam, sai de casa até que retorna pra casa, a perda da sua 

identidade, porque a partir do momento que você tira o menino lá da zona rural e 

leva pra estudar na cidade ele já começa a perder sua identidade, ele já começa a 

querer vestir igual aos da cidade, a falar igual aos da cidade, ele começa a valorizar 

as coisas da cidade, enquanto isso ele vai perdendo a sua cultura. Então foi através 

desse eixo Educação que surgiu o interesse pela criação da Escola Família Agrícola 

no Alto Rio Pardo (MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO LOCAL).  

 

 A nucleação de escolas também impôs um desafio para acesso à educação, expresso na 

fala da representante da associação local, quando essa  relata as dificuldades decorrentes do 

transporte escolar, bem como também manifesta-se na fala de um jovem egresso da escola ao 

ser questionado sobre a sua motivação em estudar na EFA.  
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Por que me interessei em estudar na EFA? Pela falta de transporte. Em minha 

comunidade o transporte é muito precário, as estradas são ruins. Na época das 

chuvas a gente ficava mais de 60 dias sem estudar (EGRESSO 7).  

 

Em 2007, enquanto Território da Cidadania, o Alto Rio Pardo foi contemplado com um 

recurso de R$ 588.995,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais) 

para construção e estruturação do espaço pedagógico da Escola Família Agrícola com 

aquisição de móveis, equipamentos, implementos e utensílios, como apresentado na listagem 

de recursos angariados no Caderno Territorial publicado em 2015, um dos documentos que 

presta contas sobre o Programa Territórios da Cidadania.  

 Entre os anos de 2007 e 2009 aconteceu o trabalho de base e articulação entre as 

instituições para a implantação da EFA Nova Esperança, com destaque para a assessoria da 

Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas de Minas Gerais – AMEFA.  

Em 2010 a Associação Escola Família Agrícola do Alto Rio Pardo, mantenedora da 

EFA Nova Esperança é criada, dando início no ano seguinte à organização da documentação 

escolar. Em 2012 a escola é finalmente credenciada e seu funcionamento é autorizado pelo 

Conselho Estadual de Educação. Suas atividades se iniciam no dia 16 de abril de 2012 

contando com 73 estudantes e oito funcionários, ofertando o ensino médio integrado ao curso 

técnico profissionalizante em Agropecuária.  

O município de Taiobeiras foi escolhido como sede por ocupar uma posição geográfica 

central no território “[...] e pela vontade política do prefeito atual em situar o município 

como referência na região. Além disso, foi a única prefeitura disposta a contribuir 

com a contrapartida do projeto, o que envolveu o serviço de infraestrutura e 

legalização do terreno” (SANTOS, 2017, p.24).  

A escola vem sendo construída por muitas mãos, através da dedicação e arrecadação nas 

comunidades, sendo que inicialmente não havia um recurso do Estado, contando com uma 

articulada rede de parceiros para o desenvolvimento da estrutura e funcionamento da EFA, 

entendendo essa consolidação como um fator fortalecedor da própria articulação dos sujeitos 

sociais envolvidos. Sem essa fundamentação não é possível construir um projeto de educação 

diferenciada e contextualizada. 

Na Figura 4 e imagem 10 é demonstrada a estrutura atual da instituição de ensino. 
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Figura 4: Estrutura da EFA Nova Esperança 

 
Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 

 

Imagem 10: Escola Família Agrícola Nova Esperança 

 
Fonte: Erika Fernanda Pereira de Souza (2018). 
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Em 2018 a escola contava com alunos matriculados de 10 municípios, 133 concluintes 

da formação e 16 trabalhadores, compreendendo a equipe pedagógica, administrativa e de 

serviços gerais.  

A lei estadual nº 14.614 de 31 de março de 2003 instituiu o programa de apoio 

financeiro às EFAS em Minas Gerais, que por sua vez, foi regulamentado pelo decreto nº 

43.978 de 3 de março de 2005.  Anualmente a Secretaria Estadual de Educação elabora uma 

resolução com o recurso para o ano letivo em vigor, esse sendo estabelecido considerando um 

valor per capita dos alunos matriculados em cada instituição. A resolução traz o valor 

definido para cada Associação Mantenedora, responsável por gerenciar o repasse, atualmente 

feito em 3 parcelas. Com 129 alunos matriculados, a EFA obteve a aprovação de recurso no 

valor de R$ 596.292,18 (quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois reais de 

dezoito centavos) para uso no ano de 2018. 

Contudo, o acesso ao recurso garantido por Lei, ratificado por decreto e confirmado por 

resolução anual, inclusive com detalhamento de valores, atualmente figura como o maior 

desafio das instituições no Estado, posto que, anualmente as EFAs precisam organizar-se em 

nível estadual e, através de intensa mobilização, deslocarem-se para a cidade administrativa 

em Belo Horizonte, ocupar o espaço e requerer reuniões para exigir que o recurso seja de fato 

repassado, estando as EFAs sempre em risco de fechamento e interrupção de suas atividades.  

A questão do financiamento da EFA é fundamental no debate, posto que influi 

diretamente para o seu funcionamento ou fechamento, sendo que a conjuntura política e 

econômica demonstra-se desfavorável, caracterizada por desmontes orçamentários e perda de 

direitos que se julgava conquistados.  

Sendo a escola uma instituição comunitária, através de financiamento participativo, 

conta ainda com a colaboração de 50 reais mensais por aluno em dinheiro, recursos ou 

serviços. Os sindicatos mais diretamente envolvidos são responsáveis pelo recurso de R$ 

2.400, 00 (dois mil e quatrocentos reais) que deveria ser mensal, mas atualmente o repasse é 

esporádico. Contudo, o convênio com a maioria das prefeituras e sindicatos do território não 

conseguiu se concretizar para além do papel. 

No caso da EFA Nova Esperança, algumas despesas e reparos ainda são de 

responsabilidade da Prefeitura de Taiobeiras, que no ensejo de sua construção, doou o terreno. 

Algumas prefeituras, com mais relevância a de Rio Pardo de Minas, por sua vez, são 

responsáveis pelo transporte dos alunos.  
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 A condição de entidade comunitária, no limiar legal entre o público e privado, ocasiona 

grande insegurança quanto à continuidade de funcionamento das EFAs. Tais instituições não 

almejam a ser alçadas à categoria de escola pública, sob pena de perderem sua essência e 

autonomia sob a égide do estado, inviabilizando a construção coletiva junto aos movimentos 

sociais e os anseios das comunidades e trabalhadores do campo. Contudo, não possuem status 

de instituições privadas, buscando seu direito por recursos públicos junto ao Estado. Não há 

previsão de solução para tal tensão, pelo contrário, com o contra ataque da classe dominante 

perante as conquistas sociais populares dos últimos anos, dentre elas a Educação do Campo, o 

conflito entre projetos de sociedade  coloca as EFAs em situação de risco diante do 

acirramento das contradições entre capital e trabalho. Vale lembrar que, 

 

Na questão pedagógica, o desafio das EFAs é manter a autonomia frente às 

instâncias responsáveis pela educação – federal, estadual e municipal - mas também 

frente à equipe pedagógica da própria EFA. A Associação tem que ter autonomia 

para poder construir com os diversos parceiros o processo educativo em alternância 

de acordo com as demandas e os desafios das famílias que a constitui (QUEIROZ, 

2004, p. 170). 

 

Ante os desafios para manutenção do projeto, destaca-se a importância da escola para a 

região. No relatório específico do Território Alto Rio Pardo produzido pela equipe acadêmica 

que acompanhava o projeto, apresenta-se a defesa veemente da instituição feita nas reuniões 

do Colegiado Territorial.  

 
Destacou-se que o investimento na Escola Família Agrícola Nova Esperança, 

construída com financiamento do PROINF e que se tornou um símbolo positivo das 

políticas territoriais no Território da Cidadania do Alto Rio Pardo. Localizada no 

Município de Taiobeiras – proponente do Projeto – a escola recebe estudantes dos 

municípios de todo o Território e, além de formar técnicos agrícolas em nível médio 

pela pedagogia da alternância, na atualidade funciona como um local de referência 

do Território (NEDET, 2016, p. 8). 

 

Em evento comemorativo dos 5 anos de existência da EFA-NE, uma docente 

universitária atuante em todo o processo de organização territorial como coordenadora 

territorial do Alto Rio Pardo no Núcleo de Extensão em DesenvolvimentoTerritorial do Norte 

e Noroeste de Minas Gerais – NEDET, acentuou a importância da EFA dentre os projetos 

contemplados. Segundo ela, muito recurso foi destinado a máquinas e melhorias que hoje se 

tornaram sucatas, mas a EFA permanece e através de seu processo formativo tem impactado 

significativamente a região, sendo ainda uma referência para todo território. Outros sujeitos 
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também expressam essa mesma opinião, ressaltando a importância da EFA na região, como 

relatado a seguir.  

 

E pra mim, no território do Alto Rio Pardo é um dos melhores projetos. Porque ele 

veio com a intenção de valorizar mais o homem do campo, eu sempre morei na roça 

e eu sempre lutei por isso... pela valorização da cultura, da Educação do Campo e do 

cultivo, porque às vezes o homem do campo é muito desvalorizado. E a EFA é um 

bom espaço pra gente discutir a questão dos valores, da alimentação, da agricultura 

em geral e também para a minha vida foi uma experiência muito boa (MEMBRO 

DA ASSOCIAÇÃO LOCAL). 

 
Pra você ter ideia, no projeto da minha filha...eu tenho 30 anos de casada e toda vida 

eu criei galinha, as vezes se você chegasse em casa e procurasse um ovo eu não 

tinha, hoje com o projeto da minha filha, com o que eu aprendi aqui, foi através da 

EFA que eu aprendi, no mês passado a gente colheu 895 ovos. Então, o quanto 

ajudou...as vezes eu fico pensando, se todo mundo pegasse tudo o que vê, tudo que 

consegue estar por perto de um trabalho na EFA e colocar em prática na sua vida, só 

tem a mudar, só tem a melhorar. Então, o projeto da Escola Família Agrícola pra 

mim, não só no território, mas pra minha vida, é tudo (MEMBRO DA 

ASSOCIAÇÃO LOCAL). 

 

A Escola Família Agrícola Nova Esperança foi idealizada e construída para ser um 

espaço de formação para o enfrentamento e resistência aos desafios no território, como o 

clima semiárido em seus longos períodos de falta de chuva, a defasagem histórica do espaço 

rural no que se refere ao acesso à instrução, sendo que nessas escassas oportunidades o 

modelo de escola adotado se mostra descontextualizado com a realidade do campo e região. 

Fatores como o grande êxodo rural em busca de estudo ou trabalho, sendo que a migração 

sazonal acompanha o ritmo de cultivo das grandes monoculturas do sul do estado e São Paulo 

também foram relevantes no debate. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola também 

registra a acelerada degradação ambiental ocasionada pela exploração inadequada e 

desenfreada do solo através do monocultivo e exploração predatória dos recursos naturais, 

causando  erosão, assoreamento dos leitos dos rios, desertificação, crise hídrica e consequente 

êxodo rural e desigualdade social. 

Tal processo foi apresentado finalizando o Capítulo I e a EFA, enquanto marco no 

desenvolvimento da região, busca promover uma formação para enfrentamento do 

acirramento das condições de vida na região culminado pelo projeto desenvolvimentista 

implantado através da inserção do capital agrário na região a partir da década de 1970.  

A currículo da escola contempla as disciplinas da Base Nacional Comum para o Ensino 

Médio complementadas com a Língua Inglesa e Espanhola, bem como uma carga horária para 

ensino de Informática. Como integração à formação profissional, os alunos têm aulas nas 
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grandes temáticas de Agricultura, Zootecnia e Agroindústia9. As disciplinas ministradas 

envolvem Fundamentos da Agricultura, Fundamentos da Pecuária, Fundamentos da 

Agroecologia, Gestão de Recursos Hídricos, Sistema Integrado de Produção Vegetal, Solos, 

Topografia, Construções Rurais, Manejo Fitossanitário, Manejo da biodiversidade, Sistema 

agroflorestal, dentre outras. Os alunos ainda desenvolvem uma carga horária de estágio 

orientado em sindicatos, na EMATER ou outra instituição parceira, bem como são 

acompanhados em tutorias e orientações para a construção do Projeto Profissional do Jovem. 

Na Imagem 11  pode se observar o espaço onde os alunos desenvolvem a produção vegetal 

decorrente dos ensinamentos vinculados à formação profissional em agropecuária.  

 

Imagem11: Produção vegetal na EFA Nova Esperança  

 
Fonte: Erika Fernanda Pereira de Souza (2018) 

 

O Plano de Formação da EFA Nova Esperança contempla os Planos de Estudos 

discutidos para a composição anual dos conteúdos vivenciais a serem desenvolvidos. No ano 

de 2018 foram elaborados três grandes Eixos de Formação, um para cada serie do ensino 

médio: O Território Alto Rio Pardo, Meios de Produção e Tecnologia e Economia Popular 

Solidária. Cada grande eixo é discutido através de vários planos de estudos. Cada PE é 

desenvolvido em sessões determinadas (vários ciclos da alternância), com objetivos e 

atividades de tempo-escola e tempo-comunidade definidas compondo o Calendário Letivo. O 

                                                 
9A Agroindústia  abrange toda atividade de transformação e beneficiamento dos produtos de origem 

agropecuária animal ou vegetal. Pode referir-se à produção familiar, comunitária ou envolvendo terceiros e 

grandes agroindústrias para produção de embutidos, queijos, farinhas, doces, panificação, cachaça, dentre outros 

(IPEA, 2013). 
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Plano de Formação da EFA-NE, como apresentado no Quadro 5, no qual se observa a 

apresentação do território Alto Rio Pardo em sua composição ambiental, política, social e 

econômica. São discutidas estratégias de enfrentamento e convivência no semiárido de forma 

adequada à Sociobiodiversidade da região, contemplando ainda os instrumentos pedagógicos 

que compõem a Pedagogia da Alternância, como as visitas de estudo, as colaborações 

externas de parceiros e lideranças no território, bem como as atividades de intervenção 

desenvolvidas com as famílias e comunidades.  

 

Quadro 5: Plano de Formação da EFA Nova Esperança 

TURMA EIXO PLANO DE ESTUDOS 

1º ANO 

O 

TERRITÓRIO 

ALTO RIO 

PARDO  

O território Alto Rio Pardo: caracterização e conflitos socioambientais 

As Comunidades e Seus modos de vida: Cultura e Identidade 

Água fonte de vida 

A organização social e política do Alto Rio Pardo  

2º ANO 
MEIOS DE 

PRODUÇÃO 

Os sistemas de produção vegetal da agricultura familiar do Alto Rio Pardo 

Os sistemas de produção animal na agricultura familiar do Alto Rio Pardo 

Processamentos de alimentos da agricultura Familiar 

Os sistemas agroalimentares: soberania e segurança alimentar e nutricional  

3º ANO  

TECNOLOGIA 

E 

ECONOMIA 

POPULAR 

SOLIDARIA 

Associativismo e cooperativismo 
Sociobiodiversidade e extrativismo 

Agricultura familiar: comercialização e mercados 

O campo e suas tecnologias sociais 

Elaboração: Escola Família Agrícola Nova Esperança (adaptado). 

 

A rotina escolar para colocar em prática esse plano de formação é intensa, inicia-se às 6 

horas da manhã, ao despertar, seguido do café da manhã, realização de tarefas, as primeiras 

aulas pela manhã e termina às 22 horas. Após o almoço ao meio dia, os jovens iniciam o 

segundo bloco de aulas às 13:40h da tarde, intercaladas entre intervalos para lanche e tempo 

livre até o jantar, às 18:40h. Às 20 horas as atividades são retomadas e só às 21:30h se dão 

por encerradas com o momento de recolhimento e preparação para se instalarem nos 

dormitórios até o início do dia seguinte. 

O calendário anual da EFA Nova Esperança está atualmente organizado em 213 dias 

letivos, contando com uma semana de adaptação e 10 sessões escolares de onze dias cada, 

desconsiderando sábados e domingos. Os alunos são dividos em dois grupos, o primeiro e 

terceiro ano e o segundo ano, que possui mais alunos, os quais se intercalam entre os tempos 

comunidade e tempos escola.  
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A EFA tem a clara intencionalidade política de formação de estudantes capacitados para 

ocupar seus espaços de reivindicação como associações, sindicatos e cargos públicos para a 

construção coletiva e efetivação de políticas públicas que contemplem as necessidades do 

território. Na Imagem 12 a seguir, visualizam-se frases de referência pintadas nas paredes da 

instituição que ilustram a proposta político pedagógica da escola.  

 

Imagem 12: Frases nas paredes da EFA Nova Esperança  

 
Fonte: Erika Fernanda Pereira de Souza (2018). 

 

Destaca-se a importância da integração entre comunidade e escola para que os jovens 

adquiram formação prática e visão para atuação e intervenção transformadora em seus 

espaços. A intensa convivência em regime de internato e divisão das tarefas para organização 

do espaço e realização das atividades colabora para o desenvolvimento das relações 

interpessoais. A fala de um jovem egresso, atualmente monitor da EFA Nova Esperança, 

ressalta essa finalidade.  

 

Eu sempre falo com meus alunos, falo com os alunos da outra EFA e falo com os 

dessa aqui: a EFA não forma só um produto no mercado, a EFA não forma só um 

profissional técnico pro mercado de trabalho, mas forma seres humanos, forma seres 

pensantes. Você passa um trabalho pra eles, eles vão ter que pesquisar, vai 

questionar, vai ter que fazer uma coisa, vai ter que fazer outra, ele acaba 

desenvolvendo outros sentidos que talvez um aluno que esteja numa escola 

convencional ou que esteja parado não passe pelo processo de EFA desenvolva 

(ENTREVISTA EGRESSO MONITOR).  

 

A EFA Nova Esperança enfrenta desafios próprios de uma instituição de ensino, sendo 

acrescidos a esses os obstáculos de uma escola comunitária gestada em sua essência pelos 

movimentos sociais e sindicais do território. Dessa ousada proposta decorre entraves 
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peculiares, mas também ricas possibilidades de formação e atuação, posto que, os jovens 

buscam na EFA não só a oportunidade de acesso à educação e conclusão do ensino médio 

com formação técnica para o trabalho no campo, mas a inserção em contextos de 

aprendizagem que construa estratégias de convivência com o semiárido mediante o 

acirramento das condições de vida para a produção concreta de sua existência material na 

sociedade. 

Nesse sentido, a EFA-NE detectou um gargalo comum aos Centros Educativos em 

Alternância, a ruptura do vínculo com os jovens após a conclusão do curso. De modo geral, 

existe uma deficiência no que tange às pesquisas e informações sobre as EFAs, 

principalmente em relação aos egressos dessas experiências, como já apontado por Queiroz 

(2004). Essa falta de acompanhamento inviabiliza a possibilidade de mensurar a inserção 

profissional, produtiva e social dos jovens, não sendo possível fazer uma avaliação 

sistemática sobre o impacto da atuação dessas instituições e consequentemente o êxito, 

desafios e entraves vivenciados pelos jovens após a formação escolar.  

Por isso este trabalho de dissertação busca investigar a inserção profissional, produtiva e 

social dos jovens egressos da EFA Nova Esperança, na tentativa de verificar como a formação 

desenvolvida na escola tem contribuído para a reprodução social camponesa através da 

convivência com o semiárido no território e construção de alternativas de resistência e 

enfrentamento dos desafios decorrentes das condições materiais de existência, cada vez mais 

adversas no campo e na cidade.  

 

 

 

 

 



Capítulo III 

A reprodução social dos jovens egressos da EFA Nova Esperança 

 

Neste capítulo foi feito um debate sobre a juventude rural compondo a categoria 

juventude e suas particularidades e desafios singulares. É necessário  pensar sobre o jovem e 

sua condição, considerando que esse é um sujeito inserido num contexto histórico em 

constante construção e mudança. A invisibilidade social da juventude do campo enquanto 

consequência da contradição entre campesinato e capital agrário no seio da luta de classes 

também acarreta desdobramentos na produção acadêmica sobre o tema.  

Ainda há poucos estudos acadêmicos sobre a temática, por isso é necessário desvelar e 

refletir sobre os desafios da juventude do campo em relação ao acesso à educação, 

permanência e conclusão de sua formação, bem como sua inserção no mundo do trabalho, nas 

relações sociais e consequente reprodução social. Tais reflexões são combinadas com as 

informações sobre a inserção profissional, produtiva e social dos jovens egressos da Escola 

Família Agrícola Nova Esperança a fim de trazer apontamentos e considerações sobre as 

possibilidades da formação e os desafios enfrentados pelos jovens na materialização das suas 

condições de existência.  

 

3.1  Juventude e condição juvenil: a juventude do campo em perspectiva  

O debate sobre juventude enquanto categoria social não pode estar desvinculado da 

reflexão sobre a condição juvenil na sociedade através da sua inserção no âmbito político, 

econômico e social, bem como os desafios forjados no contexto histórico.  

Considerando as intensas mudanças vivenciadas, principalmente nos últimos 30 anos, 

notadamente norteadas pelo capitalismo, especialmente aquelas relacionadas ao trabalho, 

essas inegavelmente promoveram alterações bruscas nos caminhos para a vida enquanto 

sujeito adulto, tornando o processo muito mais complexo e tortuoso.  

 
Assim, o modo como os jovem vivem essa etapa de vida também se altera, uma vez 

que a escolaridade já não se afigura mais como elemento garantidor da entrada no 

mundo do trabalho, especialmente se considerarmos o ingresso no mercado formal 

de ocupações e as posições dos estratos menos privilegiados da sociedade, 

exatamente aqueles que têm acesso tardio aos degraus mais elevados do sistema de 

ensino (SPOSITO,2011, p.90). 
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 O capital tem promovido e se apropriado do processo de ressignificação da vida e das 

coisas para prosperar. Na modernidade, segundo Berman (1986), a sociedade se apresenta 

como um redemoinho de incertezas, de fluxo e movimento acelerado, com grandes 

transformações e ameaças de destruição recorrentes. As referências não são mais duradouras, 

dilui-se na fragmentação e no rompimento de fronteiras que conecta isolando, desunindo, 

causando grande sensação de impotência e incerteza. Esse  mesmo autor trouxe as reflexões 

de Marx concernentes à urbanização desenfreada, êxodo rural e à produção internacionalizada 

sob a égide da ascenção do capitalismo. Para ele  

 

Marx não está apenas descrevendo, mas evocando e dramatizando o andamento 

desesperado e o ritmo frenético que o capitalismo impõe a todas as facetas da vida 

moderna. Com isso, nos leva a sentir que participamos da ação, lançados na 

corrente, arrastados, fora de controle, ao mesmo tempo confundidos e ameaçados 

pela impetuosa precipitação (BERMAN, 1986, p.114).  

 

Foi criada uma ilusão de qualidade de vida através do suposto desenvolvimento que se 

manifesta pela ampliação de mercado para acumulação do capital de forma desumana e 

desumanizante.  

A juventude, categoria que se caracteriza por estar vivendo uma fase de intensas 

mudanças e possibilidades de inserção social e profissional, no limiar da entrada na fase 

adulta, tem sido duramente imersa e afligida por essa realidade.  

Carneiro (2011) considerou que “[...] a construção da condição juvenil decorre de um 

complexo de valores sedimentados sob o ponto de vista social e histórico”,  no qual mudanças 

positivas nesse sentido representam uma transformação estrutural no que tange à atenuação 

das desigualdades profundas na tecitura social.   

A juventude vivencia desafios similares em contextos diferentes, que mesmo em suas 

particularidades, vêm enfrentando condições de vida e obstáculos parecidos pela categoria 

estar em sua totalidade sob o estigma do capitalismo. 

Cabe apontar o risco de assumir a juventude enquanto geração estratégica para fazer as 

mudanças que a sociedade precisa, enquanto protagonista ou agente social privilegiado. Ela se 

configurou historicamente nas froteiras entre “solução” e “problema”, com sua figura 

associada à delinquência e incompletude e à potencialidade de transformação (CASTRO, 

2013a). 

A composição da juventude enquanto categoria inserida nessas determinações também 

conta com a relação do jovem com a escola e o mundo do trabalho.  
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Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o “Millennials 

na América Latina e no Caribe: trabalhar ou estudar?” mostrou que 41% dos jovens da região 

estão se dedicando de forma exclusiva aos estudos, 21% estão trabalhando, 17% conciliam as 

duas atividades e 21% não desenvolvem nenhuma ocupação. O Brasil é um dos países com 

maior parcela de jovens nessa última condição descrita (23%), além de 49% apenas 

estudando, 13% trabalhando e 15% desempenhando ambas as atividades. Mas sobre os jovens 

considerados desvinculados do trabalho ou estudo, a própria pesquisa salienta a tensão dessa 

classificação, já que constata que esses jovens realizam atividades produtivas. 

O Diagnóstico da Juventude Rural, por sua vez, apresentou dados da pesquisa 

“Tendências Globais de Emprego para a Juventude”, realizada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em 2017, e aponta que  “[...] o desemprego entre os jovens 

no Brasil, no final de 2017, atingiu a maior taxa em 27 anos, com 30% das pessoas de 15 a 24 

anos em busca de uma ocupação”, sendo a taxa brasileira maior que o dobro do índice mudial, 

13,1% (BRASIL, 2018c, p.33). 

 A juventude enquanto categoria social apresenta grande heterogeneidade. Os jovens 

rurais, por exemplo, sujeitos dessa pesquisa, são pouco contemplados em estudos acadêmicos, 

estando à margem dos debates sobre o tema (CARNEIRO, 2011; CASTRO, 2013a, 

WEISHEIMER, 2015; FREITAS; SANTOS, 2015; CARNEIRO, 1998). 

Nas pesquisas sobre os jovens do campo, estes sujeitos figuram apenas como “membro 

da equipe de trabalho familiar”, “aprendiz de agricultor” enquanto peça na divisão social do 

trabalho da unidade de produção e/ou por consideração de seu salário precário como 

complemento secundário da renda total da família (CARNEIRO, 2011). Silva (2004) ainda 

ponderou sobre a negligência para com o jovem do campo a partir da concepção de que o 

mesmo está sob condição de antecipação da vida adulta. Nesse processo 

 
[...] pouco se permitiu conhecer sobre seus dilemas comuns e distintivos, 

principalmente sobre as especificidades das situações juvenis nesse contexto. Essa 

invisibilidade se processou pela reprodução de determinado olhar que tanto nega a 

existência do outro, quanto o uniformiza em uma unidade descaracterizante. Isso 

implica a negação do direito de ter tratamento e oportunidades iguais e, nesse caso, a 

negação do direito ao reconhecimento e à identidade (WEISHEIMER, 2015, p. 31).  

 

A representação do jovem do campo enquanto sujeito que fica adulto cedo demais e 

logo assume responsabilidades com trabalho, produção e família contribui para que a riqueza 

e heterogeneidade da categoria seja suprimida dos debates,  dificultando a construção de 

políticas e programas para juventude rural. A juventude rural existe e busca várias 
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perspectivas de vida, apropriação dos espaços e oportunidades que lhes são de direitos e estão 

sendo historicamente negados concomitantemente à própria marginalização do campo 

enquanto seu lugar de existência (CARNEIRO, 2011). 

No meio rural, para os jovens camponeses, a  composição da vida se dá através da 

concomitância entre escolarização e trabalho produtivo (MARTINS, 1975). Para Stropasolas 

(2006, p. 210), desde a adolescência já há o aprendizado de funções, hierarquia e tarefas, 

aprendem a se inserirem na lógica de trabalho e produção já que através dela “[...] há um 

processo de inserção social, familiar, que consolida a identidade adaptada ao lugar cultural.” 

Nessa direção, Weisheimer (2007; 2009) apontou para a socialização geracional enquanto 

processo de trabalho e aprendizagem de valores, construção e tomada de papéis de acordo 

com os estudos de Ellen F. Woortmann e Klaas Woortmann em “O Trabalho da Terra: a 

Lógica e a Simbólica da Lavoura Camponesa” publicado em 1997.  Fundamentado em Marx, 

esse autor considera que  

 
O processo de trabalho familiar agrícola caracteriza-se principalmente por 

estabelecer relações produtivas com base na reciprocidade das obrigações familiares 

e não com base em relações salariais, não havendo assim geração de mais-valia. 

Além disso, este processo de trabalho visa à reprodução social da família e da 

unidade produtiva, tanto no ciclo curto (reprodução biológica) como no ciclo longo 

(reprodução geracional), e não a acumulação de capital. Estes dois processos 

conferem a este processo de trabalho um caráter não capitalista, embora os 

agricultores estejam subordinados ao modo de produção capitalista como 

‘produtores simples de mercadorias’ (WEISHEIMER, 2007, p.239).  

 

 

Esses jovens, mesmo tendo status inferior em relação aos adultos, já estão inseridos em 

suas relações sociais e também são considerados aptos para contribuir com a reprodução 

social familiar e por isso devem assumir funções de trabalho para alavancar a condição 

produtiva e econômica do grupo (MARTINS, 1975). 

No campo, 95% dos homens e 90% das mulheres começam a trabalhar antes dos 17 

anos (CASTRO, 2013b). Por isso,  

 

[...] estudos sobre a organização social no campo referem-se ao jovem apenas na 

condição de aprendiz de agricultor no interior dos processos de socialização e de 

divisão social do trabalho no interior da unidade familiar, o que os tornam adultos 

precoces já que passam a ser enxergados unicamente através da ótica do trabalho 

(CARNEIRO, 1998, p. 97). 

 

 Sposito (2009) apresentou o Estudo da Arte sobre Juventude nas grandes áreas de 

Educação, Serviço Social e Ciências Sociais no período de 1999 a 2006. Os dados revelam o 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Ellen%20F.%20Woortmann%20/%20Klaas%20Woortmann
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caráter urbano das pesquisas, já que dos 1427 trabalhos conferidos, somente 52, menos de 

4%, versavam sobre os jovens do mundo rural. Os trabalhos oriundos dos Programas de Pós 

Graduação em Educação somavam 971 títulos, apenas 35 sobre juventude rural. 

 Para Carneiro (2011), o debate sobre juventude rural requer, para além de refletir sobre 

a juventude enquanto categoria forjada socialmente, pensar sobre o mundo rural e suas 

condições hoje na superação do imaginário de lugar atrasado e estático, e não oposição entre 

campo e cidade, para enfim vislumbrá-lo enquanto lugar em movimento, heterogêneo, 

diverso, no qual múltiplas atividades podem ser desenvolvidas, inclusive nas relações de 

dependência recíproca e vínculos com  o urbano (CARNEIRO, 2011). 

 Essa mesma pesquisadora apresentou um estigma da atividade agrícola enquanto 

demasiadamente laboral, com alto índice de jovens que anseiam por romper com a condição 

de trabalho de seus pais e familiares, realidade de 70% dos jovens homens e 75% das 

mulheres. Cabe refletir, considerando a profundidade da questão, sobre o que esses dados 

denunciam, considerando ainda que 41% dos jovens do campo estão trabalhando, segundo a 

pesquisa “Perfil da Juventude Brasileira” apresentada por Carneiro (2011).  

 A pesquisa ainda possibilitou refletir sobre as condições de permanência no campo, 

elencados principalmente no que cabe ao acesso à educação, emprego, cultura, lazer e 

ampliação das oportunidades no mercado de trabalho. Os jovens ouvidos na pesquisa ainda 

creditavam ao acesso à educação como oportunidade de superação da condição de agricultor e 

os vínculos de trabalho precário no campo, sinalizando que a  “[...] reprodução social não é 

satisfatoriamente garantida pela atividade agrícola” (CARNEIRO, 2011).  Contudo, o desejo 

de não desfazer os vínculos com o campo ainda persiste, pois  

 
Alcançar uma profissionalização e retornar ao muncípio de origem é um ideal 

compartilhado por muitos jovens que, atualmente, não vislumbram um rompimento 

definitivo com a localidade de origem, mas a possibilidade de combinar os dois 

mundos: a realização de um projeto próprio e a segurança (afetiva) oferecida pelos 

laços familiares (CARNEIRO, 2011, p. 260). 
 

Não se preconiza o rompimento com o rural, mas “no que se refere à ‘juventude rural’”, 

a necessidade de ampliar seus espaços de inclusão social, em relação tanto ao mercado de 

trabalho como as opções de educação e lazer, é condição para permanência dessa juventude 

em seus universos sociais de origem” (CARNEIRO, 2011). 

A despeito da precariedade das relações de trabalho e desafios na aquisição de renda,  

ampliar as possibilidades de atuação dos jovens no concernente à sua inserção social, 
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econômica e profissional é um grande desafio para a reprodução social dos do meio rural e 

consequentemente para a qualidade de vida no campo.  

Citando um levamentamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

em 2003, Frigotto (2004) apontou que 62% dos jovens ouvidos gostariam de permanecer no 

campo estudando áreas relativas à sua realidade. Em contrapartida, grande número desses 

deslocam-se para o meio urbano. Dentre estes, 28,5% justificam o êxodo em razão da inserção 

no mundo do trabalho, 26,5% creditam ao acesso à escola, outros 26,5% por envolvimento 

nas duas atividades de forma concomitante e os outros 17,5% apontaram outras razões não 

citadas.  

Frigotto (2004) assinalou para a necessidade de uma política pública redistribuitiva, 

considerando os altos índices de desigualdade social do país, mas que também favoreça a 

emancipação do sujeito, principalmente através do acesso à e permanência do jovem na 

escola. Para eles, aqueles que já estão inseridos no mundo do trabalho, devem ser oferecidas 

condições de articulação com os estudos através de garantia de tempo e remuneração, além de 

fomento ao primeiro emprego àqueles desempregados. Contudo, esse  pesquisador ressalta 

que tais medidas colocam em risco os interesses da elite, que se sustenta justamente através da 

exploração das condições que assolam a população, principalmente a juventude.  

 
Essa direção de política pública, levando-se em conta as particularidades dos 

diferentes grupos de jovens, pode garantir uma educação básica que faculte aos 

jovens a base de conhecimentos que lhes permitam analisar e compreender o mundo 

da natureza, das coisas, e o mundo humano, social, político, cultural, estético e 

artístico. Haverá então a formação de um jovem “técnico-dirigente”, sujeito 

autônomo e protagonista de cidadania ativa e não reduzido a um “cidadão 

produtivo” explorado, obediente, despolitizado e que faça “benfeito” o que o 

mercado determina (FRIGOTTO, 2004, p. 213). 

 

Tais ações efetivas são fundamentais, posto que, “[...] milhares de jovens, do campo e 

da cidade, não podem continuar pagando o preço da mutilação dos seus direitos”, realidade 

que se estruturou a partir de raízes históricas de viés econômico e político (FRIGOTTO, 2004, 

p. 213). 

A Educação dos trabalhadores e seus filhos é precária, tem raízes históricas e filosóficas 

profundas e está perpassada pela divisão de classes na sociedade. Há uma divisão ideológica e 

política da educação oferecida para a elite que pensa o país e para os trabalhadores que o 

constroem com sua luta, consolidando e perpetuando um projeto de sociedade a partir da 

divisão social do trabalho e dos papéis sociais na estrutura imposta (FRIGOTTO, 2004; 

ENGUITA, 1993). 
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Ainda segundo Frigotto (2004, p. 209),  “[...] um grupo para o qual se necessita pensar 

políticas públicas que atentem para suas particularidades é o dos jovens filhos de 

trabalhadores do campo” devido à  condição estrutural histórica brasileira a qual resulta em 

altas taxas de abandono escolar. 

A emancipação e desenvolvimento dos sujeitos não ocorrerá no plano das ideias, posto 

que, a produção da vida, dando-se a partir das condições materiais e históricas diretas 

decorrentes do trabalho e suas relações, não é uma conquista do mero pensamento, no campo 

do universo abstrato. A produção da vida  é entendida no bojo das relações sociais, no modo 

de produção determinado, são as forças produtivas responsáveis também pela produção do 

estado social tal como ele existe. A materialização da vida enquanto ato histórico se dá 

através de questões como alimentação, habitação, acesso a direitos. Como é a vida que 

determina a consciência, não o contrário, a disputa está no campo da produção da vida, em 

como os seres materializam sua existência e tomam as rédeas da sua vida e consequentemente 

da história. Ou o contrário, são dominados pelo modo de produção, dominados em sua 

existência, posto que as ideias dominantes são a expressão das relações materiais de 

dominação desenvolvidas na sociedade de classes. A vida enquanto fato histórico precisa ser 

estudada e elaborada  no contexto de como o homem produz a sua, e nela suas relações 

(MARX; ENGELS, 2007). 

 

 

3.2 A inserção social, produtiva e profissional dos egressos: possibilidades e desafios 

 

Através do trabalho de campo foi possível realizar a entrevista semiestruturada com 50 

egressos dentre o universo de 132 jovens já concluintes do curso de ensino médio integrado 

ao técnico profissionalizante em agropecuária na EFA-NE, e, de acordo com ficha de 

matrícula, inicialmente moradores de 5 municípios do território. Neste processo foi possível 

estimar as possibilidades e desafios dos jovens egressos a partir da formação na EFA, 

considerando a sua reprodução social de acordo com a inserção produtiva, social e 

profissional destes sujeitos. 

Dentre os 132 jovens egressos, 68% são homens e 32% mulheres. A proporção obtida 

entre os entrevistados é de 66% e 34%, entre homens e mulheres, respectivamente. É possível 

constatar que dois terços dos jovens concluintes são do sexo masculino, sendo este público 

majoritário entre os alunos da EFA Nova Esperança, hipoteticamente intensificando as 
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desigualdades de gênero, já que as mulheres representam a parcela com menos oportunidade 

de acesso à instituição, principalmente pelo receio e insegurança dos pais em relação ao 

regime de internato, considerando os estereótipos que vigoram socialmente em relação à 

figura feminina. Segundo Queiroz (2004, p. 165 ) ainda há a hipótese relevante sobre a “[...] 

prática e uma mentalidade no meio rural de que asmulheres são destinadas ao trabalho de 

dona de casa e por isso não precisam estudar”. 

Cinquenta jovens se formaram em 2014, primeiro ano com uma turma concluinte na 

EFA. A segunda formatura de concluintes em 2015 contou com 39 jovens. Já em 2016 são 21 

formandos e em 2017 somaram 22 jovens. Nos dois primeiros anos foram formadas duas 

turmas em cada ano, em 2016 e 2017 esse número caiu. Há necessidade de uma investigação 

mais aprofundada para compreender as causas desse fenômeno.  

Os egressos entrevistados possuem entre 18 e 26 anos, como mostra a Tabela 1, e 

concluíram a formação entre os anos de 2014 a 2017, sendo 13 (26%) sujeitos formandos no 

primeiro ano de conclusão, 18 (36%) formandos do ano de 2015, 8 (16%) deles concluintes 

em 2016 e 11 (22%) da turma concluinte em 2017.  

 

Tabela 1:Idade dos jovens egressos entrevistados  

 
IDADE  Nº DE JOVENS % 

18 anos 4 8 % 

19 anos 7 14% 

20 anos 13 26 % 

21 anos 10 20 % 

22 anos 7 14 % 

23 anos 5 10 % 

24 anos 2 4 % 

26 anos 2 4 % 

Total de entrevistados 50 100% 

Fonte: Dados de campo. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 

 

Se considerarmos a conclusão do ensino médio aos 17 anos, a idade máxima 

considerada ideal para os egressos entrevistados seria de 21 anos, representados pelos jovens 

da primeira turma, que concluíram o curso em 2014. A maioria dos jovens não pode estar 

incluída nos índices de distorção idade-série, um dos problemas presentes na situação escolar 

dos jovens e com destaque no campo, mas ainda persiste um número elevado de jovens (32%) 

com idade igual ou superior a 22 anos, ou seja, com uma incompatibilidade etária em relação 

ao período adequado para conclusão da formação.  
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Se a falta de sincronismo idade-série é um problema ainda a ser superado nas 

escolas urbanas, o quadro na zona rural se apresenta agravado. O problema se 

manifesta desde as séries iniciais do ensino fundamental, que apresentam uma 

elevada distorção idade-série, com cerca de 41,4 % dos seus alunos com idade 

superior à adequada. Esta questão reflete-se nas demais séries, fazendo com que 

esses alunos cheguem às séries finais do ensino fundamental com uma defasagem 

ainda maior, de 56%. O ensino médio registra uma distorção idade-série ainda mais 

elevada, que chega a 59,1% dos alunos da área rural (INEP. 2007, p.19). 

 
 
 A apresentação da idade dos jovens egressos é importante para a reflexão sobre o 

envelhecimento e êxodo rural no campo. Ao investigar o fluxo migratório na segunda metade 

do século passado, Camarano e Abramovay (1999) pontuaram o rejuvenescimento desse 

fenômeno. Na referida pesquisa, entre os homens, se constatou na década de 1950 a migração 

em seu estágio máximo nos sujeitos entre 30 e 39 anos. Nos anos 1990 o ápice desse 

movimento foi mais latente na faixa etária entre 20 e 24 anos. Entre as mulheres na década de 

1990, esse fenômeno foi ainda mais precoce, com margem de 15 a 19 anos.  

 Na abordagem nacional da pesquisa, se observa uma tendência de “[...] decréscimo das 

taxas de migração da população maior de 20 anos e um acréscimo naquelas com idade 

inferior” (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999, p.5). Nesse sentido, os dados sobre a idade 

dos jovens egressos entrevistados inicialmente já nutrem a reflexão de esperança quanto à 

possibilidade de contraposição às tendências de envelhecimento e masculinização do campo 

ao demonstrar que jovens cursaram o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária com 

a idade considerada adequada às séries. Esse grupo se constitui enquanto foco de resistência 

por, na condição de jovens potencialmente migrantes, ainda permanecerem em suas 

comunidades e terem ingressado numa formação de nível médio técnico numa escola do 

campo.  

 

3.2.1 Rede de parceria e divulgação da EFA 

 

 A rede de parcerias e relacionamento da EFA é outra importante questão desvelada, já 

que conhecer os meios pelos quais os jovens e suas famílias obtem informações sobre a 

instituição é fundamental para a reflexão sobre a atuação político pedagógica da escola. Por 

isso, investigou-se de que forma a escola tornou-se conhecida dos sujeitos futuramente 

integrados à sua comunidade escolar.  

 Cabe ressaltar que, pelos 50 entrevistados, foram feitas 78 menções de meios pelos 

quais a EFA foi apresentada aos jovens, sendo em alguns casos mencionado mais de uma 

fonte de informação por sujeito, como demonstrado no Gráfico 4.  
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Gráfico 4: Fonte de informação sobre a EFA 

 
Fonte: Dados de campo. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 

 

 Como demonstrado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais figura como um importante 

parceiro para divulgação da escola e elo de atração para com os alunos e suas famílias. A EFA 

goza de boa reputação entre a população das comunidades, posto que, amigos e parentes são 

também fontes importantes de divulgação da escola. O trabalho de apresentação da EFA nas 

escolas nas quais os alunos cursaram o ensino fundamental também pode ser avaliado como 

importante e figurou como uma das opções citadas pelos jovens.  

 

Conheci a EFA através do STR e sempre fui influenciado por meus pais para essa 

decisão (EGRESSO 15). 

 

 Essa relação com os movimentos sociais é fundamental pois remete à raiz histórica da 

Educação do Campo, como já discutido anteriormente na presente dissertação. Os 

movimentos sociais do campo devem estar integrados à escola para coletivamente 

construirem o planejamento e organização da formação educativa. A Educação do Campo 

assume uma postura política e ideológica na sociedade, nascendo  

 

[...]da “experiência de classe” de camponeses organizados em Movimentos Sociais e 

envolve diferentes sujeitos, às vezes com diferentes posições de classe. Sim, a 

educação do Campo inicia sua atuação apartir da radicalidade pedagógica dos 

Movimentos Sociais e entra no terreno movediço das Políticas Públicas, da relação 

com um Estado comprometido com um projeto de sociedade que ela combate, se 

coerente for com sua materialidade e vínculo de classe de origem. Sim, a Educação 

do Campo tem se centrado na escola e luta para que a concepção de educação que 

orienta suas práticas se descentre da escola, não fique refém de sua lógica 

constitutiva, exatamente para poder ir bem além dela como projeto educativo. E uma 
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vez mais, sim, a Educação do Campo se coloca na luta pelo acesso dos trabalhadores 

ao conhecimento produzido na sociedade e, ao mesmo tempo, problematiza, faz a 

crítica ao modo de conhecimento dominante e à hierarquização epistemológica 

própria dessa sociedade que deslegitima os protagonistas originários da Educação do 

Campo como produtores de conhecimento e que resiste a construir referências 

próprias para a solução de problemas de uma outra lógica de produção e de trabalho 

que não seja a do trabalho produtivo para o capital (CALDART, 2010, p. 105). 

 

 

Os Movimentos Sociais em sua radicalidade e protagonismo da Educação do Campo, 

adentram a escola, a interrogam, questionam seus muros, ampliam seus horizontes, trazem 

suas pautas e saberes para a construção de um projeto educativo humanizador. Tal processo só 

é possível se estiver vinculado à luta pela terra, às relações de trabalho, produção, 

democratização da cultura, dentre outras matrizes formativas amplas que precisam integrar-se 

à ação educativa na escola.  

O território Alto Rio Pardo, como já demonstrado, apresenta bons índices de atuação 

dos sujeitos do campo em sindicatos, cooperativas e associações comunitárias, inclusive, 

destaca-se a influência da família e amigos com esse vínculo social no incentivo aos jovens 

para que iniciem os estudos na EFA. A relação dialética entre essas entidades e a EFA Nova 

Esperança contribui para o desenvolvimento de ambos, bem como o avanço coletivo em prol 

do projeto de sociedade almejado.  

 

3.2.2 O interesse em estudar na Escola Família Agrícola 

 

O trabalho de entrevista também abordou os interesses que motivaram os alunos a 

ingressarem na EFA NE. Mais uma vez, em alguns casos foram citadas mais de uma opção 

pelos jovens, sendo possível identificar 66 menções pelos 50 egressos. 

Historicamente, a insuficiência de escolas aflige a população do campo, principalmente 

a nível médio (MOLINA; FREITAS, 2011). A Educação do Campo, para além da conquista 

numérica de escolas do campo, persegue a construção de um projeto educativo alicerçado na 

luta dos movimentos sociais, pela 

 

[...] construção de um modelo de desenvolvimento rural que priorize os diversos 

sujeitos sociais do campo, isto é, que se contraponha ao modelo de desenvolvimento 

hegemônico que sempre privilegiou os interesses dos grandes proprietários de terra 

no Brasil, e também se vincula a um projeto maior de educação da classe 

trabalhadora, cujas bases se alicerçam na necessidade da construção de um outro 

projeto de sociedade e de Nação (MOLINA; FREITAS, 2011, p.19). 
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Um projeto formativo contra-hegemômico está necessariamente articulado “[...] a um 

projeto político de transformação social liderado pela classe trabalhadora, o que exige a 

formação integral dos trabalhadores do campo[...]” (MOLINA, FREITAS, 2011, p. 24). Daí a 

importância dos jovens identificarem seus anseios e interesses na Pedagogia da Alternância e 

numa formação integrada, também vinculada ao trabalho, um ensino contextualizado às 

matrizes formativas humanizantes, já discutidas neste trabalho.  

 

Gráfico 5: Interesse em estudar na EFA Nova Esperança  

 
Fonte: Dados de Campo. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 

 

A questão do interesse do jovem pela educação assombra os estudos na área, posto que, 

segundo o senso comum, essa margem da população, principalmente aqueles que vivem no 

campo, não se interessariam pelos estudos.  

Em pesquisa citada por Carneiro (2011), a Educação é um dos três assuntos que mais 

despertam o interesse do jovem rural e para 22 % é o tema que figura em primeiro lugar.  

Para essa mesma autora, a escolarização é peça fundamental para a realização dos 

projetos da juventude. Mesmo resguardadas as justas críticas à lógica da empregabilidade 

mediante a relação entre educação e desenvolvimento e aos problemas no processo ensino-

aprendizagem, a escola ainda é um lugar de privilégio e estratégico na sociedade 

(CARNEIRO, 2011).  

Silva (2004) ainda apresentou os diversos problemas enfrentados pelos jovens do campo 

para permanecerem na escola, como: falta de educação contextualizada, distância, conflito 

com sua condição de trabalhador. Tais desafios culminam em dificuldades de aprendizagem, 

18

16

9
10

4
5

2

Curso integrado

Pedagogia da
Alternância
Escola do campo

Trabalho no campo

Família

Outros

Não souberam
responder



113 

 

 

 

repetência e consequente situações vexatórias, constrangedoras, queda na auto estima e 

desistência. Mesmo assim, para os jovens desse estudo a escola é tida como boa ou excelente 

e destaca-se o gosto em aprender, desconstruindo o mito da falta de interesse.  

Em pesquisa de Weisheimer (2015) feita com 669 jovens do campo, constatou-se que, 

quando os mesmos têm acesso a recursos e condições materiais favoráveis a tendência é que 

desenvolvam e invistam em projetos profissionais de natureza agrícola. A tensão se apresenta 

na relação entre ensino formal e projeto de vida enquanto agricultor, numa projeção ao debate 

sobre escola urbanocêntrica, a qual, para tal autor, além de estar “ [...]distanciada do trabalho 

agrícola, introduz na cultura local os valores e estilos de vida destoante das práticas sociais 

locais” (WEISHEIMER, 2009, p. 191). Entre os jovens que estavam estudando há o maior 

índice de recusa a essa profissão no cenário geral. Em contrapartida, o percentual que não 

estuda detém o maior índice de inclinação positiva à atividade agrícola. Como os processos de 

socialização apontam caminhos diferentes e por vezes, antagônicos, a escolarização em nível 

formal nesses moldes promove a rejeição da agricultura como trabalho e o consequente modo 

de vida.  

Para Martins (1975), a tensão social presente na escola está ainda mais pulsante na 

instituição escolar do espaço rural, pois sua prática é diretamente moldada pela desigualdade 

histórica de classes, iluminando o caráter socializador da escola. Considerando o aluno, “[...] 

os parâmetros que dão sentido à sua atividade escolar lhe são oferecidos antes de tudo pela 

sua condição de trabalhador e produtor” (MARTINS, 1975). A escola para o indivíduo do 

campo assume um lugar singular, pois “[...] os parâmetros que dão sentido à sua atividade 

escolar lhe são oferecidos antes de tudo pela sua condição de trabalhador e produtor, ainda 

que não emancipado da família” (MARTINS, 1975, p. 101).  

Nesses moldes de escolarização, o trabalho familiar agrícola ainda está em confronto 

com a escola através do tempo de dedicação a uma ou a outra ocupação, geralmente sendo o 

trabalho um obstáculo para frequência e dedicação aos estudos. O mesmo estudo ainda cita a 

escassa oferta de educação profissional de nível técnico para os filhos dos trabalhadores do 

campo, fator que, em conjunto ao processo tradicional de educação formal “[...] revela-se 

distante das tarefas cotidianas dos jovens agricultores, e, não raramente, se opõe aos valores 

da família e da racionalidade do trabalho familiar agrícola” (WEISHEIMER, 2009, p. 204). 

O mais recente Diagnóstico da Juventude Rural, produzido pela Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ), atualmente vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, elenca 

esse modelo de educação como um dos principais problemas dos jovens no campo.   
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Um dos pontos mais discutidos pela juventude rural é a discriminação dos saberes 

não formais que não são respeitados no âmbito escolar, inclusive por professores, 

quando relacionam o meio rural ao que é atrasado. A Educação Rural é descrita, em 

geral, como domesticadora, neoliberal e urbanizada, sem comprometimento com os 

valores do campo. Em sua maior parcela, as escolas rurais não têm adaptação 

curricular e de calendários buscando atender às necessidades e características de 

cada região. Os legisladores não conseguem o devido distanciamento do paradigma 

urbano, exaltando o modo de vida urbano e desvalorizando a vida no campo 

(BRASIL, 2018c, p.21). 

 

Ah sim, acredito que se fosse na escola estadual eu não tinha terminado os estudos 

(EGRESSO 30). 

 

 

Na pesquisa de campo se verificou que no caso das EFAs a oferta de ensino médio 

integrado ao técnico em agropecuária tem sido um grande atrativo para os jovens, inclusive 

enquanto contraposição do panorama anteriormente citado, sendo esse modelo um importante 

aliado na integração entre escolarização e trabalho, possibilitando ainda a conclusão do ensino 

médio, o qual segundo alguns jovens, dificilmente poderia ser acessado através do ensino 

formal tradicional. 

 

Me interessei pois é uma ótima oportunidade pra pessoas que moram no campo de 

permanecer no campo, pelo fato do ensino ser muito bom  e  por causa do curso a 

mais que a gente sai de lá .. além do ensino médio o curso técnico em agropecuária 

(EGRESSA 5).  

 

Pois sou filho de agricultor e via as dificuldades na produção (EGRESSO 2). 

 

Eu já tinha afinidade na área e era uma escola que atendia os nossos anseios 

(EGRESSO 9). 

 

O filho do agricultor familiar não tem acesso à Institutos Federais, que é uma forma 

de se tornar técnico em agropecuária, a partir dos Institutos Federais. Muitas das 

vezes o filho do agricultor familiar não tem muito acesso a isso. E convenhamos que 

o ensino fundamental é meio fragilizado, você não tem uma base bacana pra passar 

no vestibular, por exemplo. E a EFA disponibiliza isso pro jovem e além do mais 

porque a EFA trabalha com a cultura do indivíduo, trabalha com a realidade do 

indivíduo (EGRESSO 11). 

 

O meu interesse por estudar na EFA era pelo motivo que eu morava e ainda moro na 

zona rural, pensando em me ajudar nas atividades agrícolas (EGRESSO 26). 

 

Era a um promessa de estudar sem sair do meio rural e além de tudo aprimorar e 

aumentar os conhecimentos rurais (EGRESSO 43). 

 

Como já discutido, o processo de socialização dos jovens do campo não pode ser 

entendido fora das relações de trabalho e produção. O anseio por uma educação 

contextualizada, de acordo com a sua condição de filho de agricultor, sujeito dos saberes 
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agrícolas e sua necessidade de enfrentar os desafios de produção no campo representam um 

grande atrativo desse modelo de escolarização. Essa escola que busca “ressignificar os valores 

da subordinação do trabalho ao capital, ou seja, ter o trabalho como um valor central – tanto 

no sentido ontológico, quanto no sentido produtivo –, enquanto atividade criativa pela qual o 

ser humano cria, dá sentido e sustenta a vida” dialoga com as necessidades do jovem do 

campo em busca de sua formação e reprodução social (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 26). 

Segundo Molina e Freitas (2011), a escola do campo deve abraçar essa possibilidade 

desafiadora. A articulação entre conhecimento científico, cultura e realidade constitui-se 

como uma rica potencialidade de formação coerente e em sintonia com a vida dos sujeitos, em 

contraposição à fragmentação equivocada e danosa promovida pelo capital. 

Outro fator que contribui para o interesse e efetivação da escolarização dos jovens é a 

Pedagogia da Alternância, também importante integrador dos saberes práticos e teóricos, bem 

como da relação entre escola e comunidade, como já discutido no capítulo anterior. 

 

Porque foi a forma de poder estudar e ajudar meus familiares com as atividades 

produtivas. E por acreditar ser uma oportunidade de ter uma formação integrada e 

mais voltada para a realidade que vivo (EGRESSO 12). 

 

Me interessei por ser uma escola diferente e que estava voltado pra o trabalho rural 

pretendia fica na agricultura pra ajuda minha comunidade e minha família 

(EGRESSO 21). 

 

Me interessei por saber que era em alternância, porque assim eu poderia colocar em 

prática em casa e poder passar pra minha comunidade o que eu aprendi (EGRESSA 

28). 

 

A EFA na minha opinião e uma instituição que capacita as pessoas para a 

convivência no semiárido no qual nos moramos, tem acompanhado do aluno na 

escola e também onde mora, assim ajudando nas dificuldades que pode aparecer nas 

atividades realizadas na propriedade, como por exemplo o plano de estudo (PE) 

onde pesquisamos vizinhos e pessoas do comunidade levando as dificuldades busca 

ajudá-los (EGRESSO 26). 

 

E essa ideia de Educação do Campo, de valorizar a Educação...que convenhamos, é 

a partir da educação que conseguimos tudo, a Educação é a base de tudo, por mais 

que muitos não acreditam e a EFA meio que proporcionou isso pra mim e 

proporciona isso (EGRESSO 9). 

 

 

O documento da SNJ anteriormente citado ainda menciona a Pedagogia da Alternância 

como um dos pilares da Educação do Campo e enquanto estratégia para enfrentamento das 

dificuldades de construção de um currículo e prática escolar contextualizada e integrada às 

necessidades e vivências do campo e de seus sujeitos (BRASIL, 2018c). 
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As EFAS promovem uma educação integral e humanizadora, formando sujeitos que 

colaboram para o desenvolvimento de suas comunidades e região ao resistir na terra, 

produzindo, atuando nos movimentos sociais e nas instâncias de debate para a construção de 

uma sociedade democrática e justa.  

 

Isso é possível porque as EFAs realizam a integração entre escola e agricultura 

familiar, escola e comunidades rurais, escola e mundo do trabalho, escola e prática 

social nas comunidades, associações, cooperativas e sindicatos. Esta integração e 

vinculação são possíveis tanto pelo regime alternado de sessões na escola e sessões 

na família, como também pela responsabilidade das famílias na gestão da escola, 

pela equipe de educadores(as) e pela utilização dos instrumentos pedagógicos da 

alternância (QUEIROZ, 2004, p.122).  

 

Nesse sentido, a condição de escola do campo da EFA Nova Esperança e as relações de 

trabalho e produção dos jovens figuram como algumas das principais motivações 

mencionadas pelos jovens para interesse na instituição. O anseio por uma escola diferente, 

que contribuísse para o enfrentamento dos desafios na unidade de produção familiar foram 

diversas vezes apontados como motivos para ingressarem como alunos na Escola Família 

Agrícola, rejeitando a inadequação do modelo escolar anterior que não dialoga com a 

realidade em que vivem. A proximidade com a moradia e dificuldades de transporte 

ocasionada pelo fechamento das escolas do campo também foram mencionadas. 

Estudar na EFA é visto como uma possibilidade de permanência no campo, além de 

responder ao apelo pela falta de uma escola vinculada ao trabalho e à realidade dos sujeitos do 

campo, na condição de jovens trabalhadores buscando uma formação que não expressa o  

conflito e tensão entre educação e trabalho, mas na qual se aliam para compor uma ousada 

proposta educativa.  

 

3.2.3 A experiência como aluno na EFA 

Em relação à experiência enquanto educando, os relatos são de intenso aprendizado, 

principalmente em questões práticas, em vivências, possibilidade de conhecer pessoas, lidar 

com problemas e desafios da convivência. Os alunos ainda consideram que os 3 anos de 

formação representam um tempo muito curto para a intensa carga de atividades e conteúdos.  

Os relatos ressaltam a mudança significativa na vida dos alunos. Destaca-se o êxodo 

rural na região através da grande massa de trabalhadores safristas que se encaminham 

sazonalmente para as lavouras do sul de MG e interior de São Paulo, esvaziam as 

comunidades enfraquecendo a organização social, dificultando a mobilização, ação coletiva e 
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desenvolvimento local. Em contrapartida, tem-se a retomada dos estudos e as mudanças 

promovidas no modo de vida decorrentes da formação na EFA. 

 
Eu estava parado, né? Tinha dois anos que eu estava parado de escola, eu não ia 

voltar a estudar e graças à EFA, com o projeto EFA eu formei, hoje eu tô na área de 

educação, estou fazendo a faculdade já na fase final do curso Licenciatura em 

Educação do Campo, a graduação. E quando eu entrei aqui, eu sempre dizia, uma 

coisa que eu não quero nem saber é mexer com gente, eu falava que eu preferia 

mexer com uma manada de 100 garrotim de 3 anos Nelore, que é bruto, do que eu 

mexer com gente. E olha onde eu vim parar? Um ano depois que eu formei na EFA 

eu fui parar como monitor de uma EFA. Mostra que a EFA acabou mudando meu 

jeito de pensar, meu jeito de vida, minha pessoa em si, questão humana e a forma de 

ação (EGRESSO 1). 

 
Minha forma de vida, meu jeito de ver o mundo, meu mundo era diferente, quer 

queira, quer não, a EFA influenciou muito. Por mais que a gente já vivia, tinha uma 

experiência de morar pra fora no período de safra, ficava 3 meses fora no ano, que 

era na época da colheita de café. Eu fui 3 anos seguidos, os dois anos que eu fiquei 

parado e o ano que eu estava formando o ensino fundamental. Eu fui em 2011, 2010 

e 2009.A EFA mudou a minha vida, mudou a vida de muitos que eu conheço 

(EGRESSO 1). 

 

Pois se não tivesse ido para a EFA com certeza teria ido para cidade grande, 

possivelmente São Paulo e nada seria como é hoje (EGRESSA 50). 

 

 

Os jovens ressaltam a importância da formação para a socialização de saberes e 

conhecimentos relativos à produção e desafios de reprodução social na agricultura e no 

território, bem como a influência desse processo educativo em suas vivências, experiências e 

melhor possibilidade de colocar-se socialmente em defesa de seus direitos e atendimento às 

suas necessidades. 

 
Eu sou o campo, não tem como eu sair do campo, o campo está em mim. Então é 

impossível tirar o campo de mim. [...] A EFA o corpo está lá em Taiobeiras, mas os 

braços, as mãos está no aluno, na comunidade. Se o aluno não fazer com que seus 

braços mexam, então ninguém fará nada (EGRESSO 11). 
 

 

Aprendi muitas coisas que ajudam nas plantações na minha propriedade e posso 

ajudar os vizinhos. Exemplo: ajudando a controlar pragas em plantações, como 

plantar de maneira mais correta, entre outras coisas (EGRESSA 5). 

 
 

A formação aí me ajudou não só na agricultura, mas como também me incentivou na 

criação de animais, me fez ter visão sobre a agroecologia, me fez  ter mais 

conhecimentos por políticas públicas (EGRESSO 36). 

 

A minha inserção na sociedade de forma geral foi maior, porque, como eu morava 

numa comunidade rural, ficava meio que isolado, não tinha muita relação com 

pessoas, de outros municípios até e a EFA me proporcionou isso. Eu tinha 

dificuldade até pra conversar, pra me expor a público e a EFA meio que trabalhou 

isso a partir das apresentações de trabalhos, a partir das participações, por exemplo 

na reelaboração do projeto político pedagógico que eu participei, interagindo mais 
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com as pessoas, a EFA tem um papel importante, nisso foi crucial. E até mesmo 

minha formação profissional e como pessoa também. A EFA trabalhou muito isso, 

de olhar mais para o outro, pensar mais por esse lado coletivo. A EFA me 

proporcionou isso (EGRESSO 9). 
 

Ainda destacam a importância da formação humana e integral desenvolvida na EFA. A 

estrutura de internato, a forma como a prática pedagógica é pensada e organizada, 

promovendo a formação crítica dos jovens e contribui para o desenvolvimento das habilidades 

para interação, convivência e engajamento social.  

 

 

3.2.4 Ocupação dos jovens egressos 

 

Numa retomada histórica, nos anos 1990, houve uma queda vertiginosa do trabalho 

agrícola no campo atribuído ao avanço do agronegócio e consequente mecanização, 

concomitante ao aumento das atividades de cunho não agrícola. Já nos anos 2000 destaca-se o 

crescimento do trabalho agrícola, inclusive com registro de  trabalhadores moradores de zonas 

urbanas, juntamente com o crescimento do trabalho não agrícola entre os habitantes do campo 

(GROSSI; SILVA, 2004). 

Em documento sobre os indicadores sociais do país, o IBGE (2018,p.12) ressaltou que 

“[...] o mercado de trabalho brasileiro é resultado de seu processo histórico, com a marca da 

informalização e da precariedade, das baixas remunerações e de desigualdades de todo o tipo: 

entre ocupações e atividades, gênero, cor ou raça e regiões”.  

Dados do IBGE (2018) também apontam números positivos sobre o mercado de 

trabalho brasileiro, principalmente o formal, no começo do terceiro milênio até o ano de 2014, 

impulsionado ainda pelo consumo familiar crescente. Ainda foi pontuada a redução dos 

índices de desocupação, menor nível da série de avaliação, e aumento dos rendimentos de 

trabalho. Contudo, a partir daquele ano até a última avaliação de 2017, contatou-se que tais 

resultados positivos foram revertidos de forma parcial ou completa, com crescente aumento 

da desocupação, informalidade e condições de trabalho desfavoráveis para aqueles que 

conseguiram manter-se empregados.  
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Imagem 13: Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas no trabalho principal e variação 

entre períodos selecionados por atividade - Brasil - 2012-2017  

 
Fonte: Síntese de indicadores sociais IBGE, 2018, p. 21. 

 

A queda exposta foi registrada em 4 atividades: Agropecuária, Indústria, Construção e 

Administração pública. Na agropecuária, a redução se deu de forma contínua e chegou à 

marca de 1,7 milhão de pessoas em 2017. A única atividade que contabilizou aumento foi a 

prestação de serviços, como mostra a imagem a seguir.  

Nota-se que existem em diversas áreas, não apenas na agropecuária, uma crescente 

dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, ocasionando índices elevados de desemprego. 

Por sua vez, as políticas públicas referentes à questão agrária, acesso à terra e 

financiamentos de projetos de agricultura camponesa, as quais poderiam contribuir para a 

mudança desse quadro no que tange à Agropecuária, são deficientes, escassas e insuficientes. 

Essa condição está engendrada no fortalecimento dos empreendimentos de agronegócio, cujo 

investimento público destinado a eles são historicamente favoráveis “[...] e cria um ambiente 

desfavorável para a permanência da juventude no campo”, além de promover a exploração da 

força de trabalho jovem através, inclusive, da contratação precária da mão de obra por 

migração sazonal (COVER; CERIOLI, 2015, p. 53).  

O projeto de agricultura camponesa precisa enfrentar as condições de reproduzidas por 

esse contexto, envolvendo dificuldades materiais, consequências e danos ambientais como 

falta de terra, crise hídrica, dificuldade de escoamento e comercialização, dentre outras 

(FREITAS; SANTOS, 2015).  

Foi constatada a variedade de tipos de ocupação entre os jovens egressos. A tabela 

apresentada a seguir (Tabela 2) mostra um total de menções superior ao número de egressos 

entrevistados. Isso se deve ao fato de alguns deles se encaixarem em mais de uma condição, 

quando por exemplo, relatam o trabalho na propriedade familiar combinado à continuidade 
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dos estudos, ou ainda, um vínculo de trabalho comercial na sede do pequeno município 

intercalado com o trabalho na unidade produtiva. Destacadamente, 46% exercem atividade 

agrícola na propriedade familiar, seja de forma exclusiva ou combinada àlguma outra 

ocupação, contribuindo para o desenvolvimento do território e resistindo no campo. 

 

Tabela 2: Ocupação dos egressos 
OCUPAÇÃO DOS EGRESSOS Nº DE 

JOVENS 

% 

Trabalho na propriedade familiar combinado com outra ocupação 14 28% 

Trabalho exclusivo na propriedade familiar   9  18% 

Continuidade dos estudos  15 30% 

Comércio em pequenos municípios rurais da região  9 18% 

Prestação de serviço informal em SP e sul de MG  3 6% 

Trabalho em indústria e comércio vinculado ao agronegócio em SP  3 6% 

Trabalho na propriedade familiar combinado à migração sazonal  3 6% 

Trabalho no agronegócio/eucalipto na região  2 4% 

Trabalha na área de formação (EMATER e Ong)  2 4% 

Monitores de EFA  2 4% 

Outros  3 6% 
Fonte: Dados de campo. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 

 

 

No caso dos egressos da EFA-NE, jovens, mesmo que em número reduzido (2) 

continuam migrando temporariamente para regiões de produção intensiva no sul de Minas 

Gerais e São Paulo. Outros estão empregados em grandes empreendimentos agropecuários da 

região ou em comércios vinculados ao mercado do agronegócio. É necessário um trabalho 

mais aprofundado para problematizar essa suposta contradição entre a inserção no mundo do 

trabalho e a experiência e formação como aluno da EFA em seu senso crítico, já que o sujeito, 

confrontando com o acirramento das condições de reprodução social enquanto camponês, 

precisa encontrar outros meios de renda e sobrevivência, vendendo sua força de trabalho para 

empregadores e empreendimentos que representam um projeto de sociedade convergente à 

proposta construída na Educação do Campo e consequentemente na formação na Escola 

Família Agrícola. 

 

A EFA me ajudou muito na convivência como lidar com as pessoas e através da 

EFA estou neste serviço (EGRESSO 6). 

 

Profissional eu não posso dizer que sim (contribuição), pois não exerço na área 

devido também a muita falta de oportunidade na região  e também por (falta de) uma 

experiência mais profunda na prática. Produtivamente sim pelos conhecimentos 

adquiridos, socialmente  também, pois a convivência com outras pessoas na EFA faz 
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as pessoas mudarem muito saber respeitar uns aos outros fazer novas amizades e se 

relacionar socialmente também com mais facilidade (EGRESSA 19). 

 

Os jovens egressos são confrontados pelo mundo do trabalho, no qual mesmo 

desenvolvendo um trabalho agrícola não caracterizado como capitalista, estão, nessa 

condição, fatalmente inseridos em tal modo de produção em suas relações sociais, processo de 

socialização, aprendizagem de valores e ética, inevitavelmente envoltas nesse contexto 

(WEISHEIMER, 2009; WANDERLEY, 2009).  

Weisheimer (2015; 2009) pontuou a problematização sobre a existência da juventude 

quando inserida na situação de trabalho, considerando que essa condição e seu processo de 

socialização estariam diluídos, o que impossibilitaria viver essa transição à vida adulta, como 

discutido por Tavares dos Santos (1984). O debate sobre juventude felizmente caminhou e a 

produção acadêmica avança para a reflexão sobre condição juvenil inserida nas relações 

sociais das quais o trabalho é elemento fundamental e constituidor.  

Os projetos profissionais dos jovens estão determinados pelas condições sociais em que 

vivem.  

Desta forma, constatou-se que estes projetos são influenciados, em diferentes graus, 

pelas oportunidades objetivas de reprodução das unidades de produção familiar das 

quais os jovens entrevistados fazem parte. Contudo, a estrutura objetiva desta 

reprodução não se limita às formas de acesso à propriedade fundiária, mas a efetiva 

alocação de recursos materiais que possibilitem aos jovens dispor de autonomia para 

tomarem suas próprias decisões e acessarem os resultados de seus esforços 

produtivos (WEISHEIMER, 2009, p. 309). 

 

Essa constatação também desmistifica a ideia de mero desinteresse do jovem pelo 

campo, naturalmente impelidos a migrar para grandes centros urbanos, como já questionado 

por Weisheirmer (2015). Por sua vez, Ribeiro (2010) sustentou uma provocação sobre o 

futuro dos trabalhadores do campo enquanto estrutura imposta pelo capital para não criação 

de “[...] condições econômicas, sociais e culturais, junto com a posse da terra, que estimulem 

os jovens a dar continuidade ao trabalho de seus pais [...]” (RIBEIRO, 2010) e os coloque 

numa condição de trabalhador despossuído de terra e formas de materialização de sua 

existência no campo, impulsionando uma massa de desocupados, explorados e marginalizados 

nas periferias urbanas. Essa contradição está presente no seio do capitalismo e alimenta o 

modo de produção.  

 

Quando passei a estudar na EFA passei a enxergar de outra forma, ter outros 

pensamentos, hoje acho que...você sabe, os jovens da zona rural hoje em dia querem 

ir embora para cidade a procura de serviço, e as vezes você tem tudo nas mãos em 

sua própria comunidade. Então a EFA abriu muitas portas com o ensino maravilhoso 

que comecei a aprender lá e trazer tarefas para minha comunidade. Hoje eu não 
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preciso sair pra canto nenhum porque tenho minha própria terra, trabalho pra mim 

mesmo e hoje estou onde estou pelo estudo que tive na EFA. E hoje acho muito 

importante abrir a mente de muitos jovens que querem muito ir para o mundo sendo 

que você tem tudo nas mãos, o que precisa é de mais incentivo. Sem essa formação 

na EFA tenho certeza que não tinha construído o  que construí, hoje trabalho pra 

mim mesmo, tenho muitos projetos que quero muito colocar em prática que tomei 

conhecimentos na EFA (EGRESSO 38). 

 

Ela (a EFA) consegue formar filhos de agricultores, que é uma coisa meio difícil. 

Ela consegue dar uma visão diferente pro aluno que está lá, que ele pode continuar 

no campo (EGRESSO 16). 

 

 

Stropasolas (2007) já havia apresentado o desencantamento dos jovens rurais com a 

cidade e o desejo por alternativas que os possibilitem ficar no campo e usufruir dos atrativos 

da vida rural através da valorização do lugar, de suas possibilidades e de si mesmos. Para esse  

autor, essas novas concepções e abordagens são fundamentais enquanto parte da estratégia 

para pensar o desenvolvimento no campo. Nessa direção, constata-se que  

 
As dificuldades enfrentadas nos centros urbanos por um jovem de origem rural, com 

qualificação profissional e nível educacional normalmente mais baixos que os da 

cidade, a inexistência de uma rede de parentela de apoio, a obrigação de pagar caro 

pela moradia, pelo transporte e pela alimentação, têm levado os jovens a 

"descobrirem" que podem ter um padrão de vida bem satisfatório no campo onde 

contam com um conjunto de facilidades inexistentes na cidade, sobretudo a da 

moradia (CARNEIRO, 1998, p. 113). 

 

 

Por sua vez, segundo pesquisa realizada por Weisheimer (2009), o trabalho não-agrícola 

é visto por uma parcela dos jovens como “mais leve”, “com direito a descanso nos fins de 

semana” e com a vantagem de um salário fixo mensal, mas também com certo receio devido 

aos índices de desemprego, além da instabilidade e difícil contratação. Os jovens egressos 

apontam de forma velada ou direta os desafios do trabalho agrícola, principalmente relativos 

ao baixo rendimento, estigma e falta de prestígio na sociedade, falta de autonomia e 

penosidade do trabalho. 

Além das dificuldades no acesso à educação, terra e condições para geração de renda 

que propicie a reprodução dos jovens e surgimento de suas próprias famílias, o núcleo 

familiar em sua hierarquia muitas vezes não oferece uma remuneração de acordo com a 

expectativa do jovem, impossibilitando sua permanência no campo, como colocado por Cover 

e Cerioli (2015). Os jovens egressos apresentam suas percepções sobre o trabalho não 

agrícola que exercem, ressaltando as questões relativas à atividade supostamente menos 

exaustiva, mais autônoma e bem remunerada.  
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Trabalho com produtos alimentícios de Minas. Faço entregas nas cidades vizinhas 

como se fosse um camelô, só que todos os dias retorno pra casa, eu mesmo faço 

meus horários de saída e chegada, trabalho só com carro próprio de segunda a 

sábado, às vezes no domingo, mas não é sempre, é super tranquilo, não pega peso, 

trabalho na rua (EGRESSO 21). 

 

É um trabalho bom, não tenho que reclamar, muito bem remunerado, o campo é 

grande, atualmente trabalho por conta, então você faz sua folga, seu salário, seu 

nome (EGRESSO 45). 

 

Para Wanderley (2009), a  proletarização do trabalhador rural além de anunciar a 

contradição entre capital e trabalho, demonstra a importância estratégica da propriedade da 

terra. Como já apresentado em outros momentos neste trabalho, a modernização da 

agricultura teve consequências negativas como pobreza, concentração de renda, exclusão 

social. Para ela, a modernização da agricultura no pós gerra em busca de autossuficiência de 

alimentos a partir de um modelo de eficiência produtivista, sistema intensivo de produção e 

integração à economia de mercado global em sua complexidade, gerou consequências 

drásticas e “[...] mais do que efeitos laterais, as tensões geradas pela modernização expressam 

os limites estruturais deste processo, na forma como ele ocorreu no Brasil” (WANDERLEY, 

2009, p.64). 

Essa condição estrutural criada determinou que alguns jovens egressos buscassem 

outras fontes de renda para além da produção na propriedade familiar, conciliando duas ou 

mais ocupações, alguns inclusive com dificuldade de identificar seu trabalho na propriedade 

familiar como uma ocupação, configurando a atividade como “ajuda” ou algo temporário.  

Boa parte dos jovens egressos (28%)  relataram combinar o trabalho na propriedade 

familiar com outra atividade. Se essa condição se mostrar estruturante para a sua vida adulta 

enquanto chefe familiar é possível caracterizá-la como pluriatividade. Para Wanderley (2009) 

essa dinâmica não representa a morte do campesinato em suas tensões e mudanças e gradual 

êxodo rural, mas sim “[...] uma estratégia da família, a fim de, diversificando suas atividades, 

fora do estabelecimento, assegurar a reprodução deste e sua permanência como ponto de 

referência central e de convergência para todos os membros da família” (WANDERLEY, 

2009, p. 193). Tal observação pode ser constatada na fala de um jovem egresso ao apresentar 

suas estratégias de vinculação ao mercado de trabalho para subsidiar o desenvolvimento mais 

satisfatório de sua atividade produtiva na propriedade.   

 

Atualmente tenho contrato com dois supermercado para entrega. Sim, trabalho, mas 

trabalho fora também. [...] Estou com pouca quantidade de pés de maracujá 

plantados, mas pretendo trabalhar fora por mais um tempo para ampliar e trabalhar 

só com o plantio de maracujá (EGRESSO 20). 
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Sobre a situação de trabalho externo dos jovens ainda enquanto filhos dependentes dos 

pais, a mesma pesquisadora identifica tal condição como um “[...] processo de 

individualização, de busca de autonomia destes filhos, na direção da constituição em breve de 

outra família” (WANDERLEY, 2009, p. 193). 

Em alguns casos essa dupla ou tripla ocupação se dá através de uma relação 

indissociável entre as modalidades, como na fala em destaque de um jovem egresso que 

atualmente cursa Licenciatura em Educação do Campo e é monitor de EFA e trabalha com a 

produção familiar.  

 

As 3 coisas estão ligadas, uma coisa com a outra. A formação e o trabalho. O 

trabalho e a formação da EFA, mas necessita de ajudar na propriedade, o que a gente 

aprendeu na EFA é usado em alguns estudos, algumas práticas na propriedade. E no 

meu trabalho, eu necessito de trabalhar pra poder fazer as pesquisas da faculdade, da 

graduação, fazer estágio, pesquisas, trabalho de escola mesmo que tem muita 

atividade. Por ser um curso de licenciatura você tem que estar diretamente ligado à 

uma instituição de ensino (EGRESSO 1). 

 

Dentre os egressos entrevistados, 30% conseguiu dar continuidade aos estudos, 1 deles 

em curso técnico em outra área de formação e 14 (28%) em cursos de graduação, número 

muito positivo para a realidade brasileira. Alguns apresentam a combinação do trabalho na 

propriedade familiar e acesso ao ensino superior devido à configuração dos cursos nos quais 

estão matriculados, a Licenciatura em Educação do Campo, que funciona através da 

Pedagogia da Alternância.   

Além desse curso ainda foram mencionados graduações em andamento em Agronomia, 

Engenharia Florestal, Química, Pedagogia e Ciências Contábeis através de instituições de 

ensino superior como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM), 

Institutos Federais de Educação, dentre outros.   

 

Mas a EFA tem um potencial muito grande e tem um impacto muito positivo na vida 

do indivíduo, porque lá tem oportunidade de crescer. Eu digo que hoje eu estou 

cursando o ensino superior a partir da EFA, eu acho que a EFA tem um papel 

importante nisso. Acredito eu que se eu não tivesse ido pra EFA eu não teria essa 

afinidade com o estudo. Eu não teria tido essa afinidade. O que é estudar, os nossos 

direitos, os nossos deveres. Eu acho que se eu não tivesse ido pra EFA eu teria 

ficado meio que alienado a isso (EGRESSO 9). 
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Destaca-se as importantes parcerias entre os Movimentos Sociais e as Universidades na 

luta pelo direito à educação. Muitas instituições de ensino superior têm assumido esse 

compromisso social enquanto parte do processo de superação das desigualdades  históricas e 

estigmatizações que são entrave para a democratização do conhecimento e atuação dos jovens 

rurais na sociedade (STROPASOLAS, 2007). 

Mas o Diagnóstico da Juventude Rural organizado pela Secretaria Nacional de 

Juventude, aqui já mencionado, apresentou dados sobre a elevação de escolaridade da 

população no campo. Considerando que a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação 

é de 12 anos, nota-se um índice muito baixo no início do século, acompanhado de um grande 

crescimento. A partir de 2013 essa alta tem uma considerável desaceleração, o que pode ser 

reflexo das perdas de conquistas adquiridas nos primeiros anos do levantamento, 

representando um grande retrocesso social.  

 

Gráfico 6: Índice de escolaridade da população do campo em anos 

 
Fonte: (BRASIL, 2018c, p.31), adaptado.  

 

 Atualmente muitos jovens do campo buscam cursar o ensino superior e retornar aos 

seus muncípios de origem para atuar profissionalmente. Muitos com a atuação acadêmica 

voltada para os desafios enfrentados no campo.  

 

Eu sou bolsista da EMBRAPA do projeto Bem diverso. Estou trabalhando num eixo 

do projeto Bem Diverso com as espécies chaves, estou trabalhando com o veludo, 

Tachigalisubvelutina, que é uma espécie madeireira muito utilizada pelos povos 

tradicionais, pelo agricultor familiar pra confecção de cercas, currais. A ideia é a 

gente coletar dados sobre essa espécie. Agora eu trabalho com a dinâmica de 

população, pra você ver como a espécie se comporta no meio a partir da interação 

com fatores bióticos e  abióticos, ou seja, a interação do homem, dos produtores 
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rurais, a coleta...o que que isso influencia na dinâmica da espécie. E a partir daí a 

ideia é que esses dados possam subsidiar a elaboração de um plano de manejo pra 

essa espécie. Um plano de manejo pra utilização sustentável da espécie (EGRESSO 

9). 
 

 Sobre os jovens egressos é possível inferir que almejam à permanência no campo 

cientes dos desafíos que a realidade impõe, mas 

 
[…] não vislumbram mais um rompimento definitivo com o universo cultural de 

origem, mas a possibilidade de combinar os dois mundos: a realização de um projeto 

próprio e a segurança (afetiva e econômica) oferecida pelos laços familiares, 

valorizados por todos os jovens entrevistados de ambas as comunidades estudadas. 

Para eles, seria a possibilidade de conjugar o melhor dos dois mundos: a "tradição" - 

representada pela família, altamente valorizada como universo afetivo além de 

expressão e condição do pertencimento à localidade e à cultura de origem - e a 

"modernidade", que se traduz na realização de um projeto profissional 

individualizante, autônomo, representado na figura de um profissional liberal ou de 

um pequeño empresário (CARNEIRO, 1998, p. 111). 

 

 

O trabalho da pesquisadora anteriormente citada possui relevância história e foi 

precursor desse debate atual antes do alvorecer do novo século. Como também destacado por 

Stropasolas (2011) e Carneiro (2011), apesar das dificuldades, muitos destes jovens almejam 

estudar e profissionalizar-se para voltar ao campo e nele atuar. É uma estratégia de “sair para 

permanecer”, posto que esses não vislumbram um afastamento e consequente ruptura com o 

campo, mas desejam retornar para suas comunidades, serem bem sucedidos em seus projetos 

de vida e contribuir com o desenvolvimento do seu lugar de moradia, contribuindo para uma 

nova reconfiguração do rural e alimentação da sociabilidade atrativa do campo.  

 

 

3.2.5 Efetivação do Projeto Profissional do Jovem 

 

Como destacado anteriormente, ao ingressar na Escola Família Agrícola o educando é 

instruído a começar a elaborar seu Projeto Profissional do Jovem, o PPJ, instrumento 

fundamental que compõe a Pedagogia da Alternância. Através do Plano de Formação e dos 

Planos de estudo, tal projeto vai sendo desenvolvido e a conclusão do curso requer a 

apresentação do mesmo. Segundo Freitas e Santos (2015), o PJJ é a construção escrita que 

apresenta, a partir da formação teórica e prática, o projeto de vida do jovem, a forma pela qual 

ele pretende adquirir renda que garanta sua reprodução social.  

 

O Projeto Profissional é a expressão de anseios, aspirações, capacidades, práticas, 

teorias e aptidões de empreendimento do aluno em formação (prático, aplicável na 
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propriedade ou no mercado). No desenvolvimento do projeto cada aluno é orientado 

por um monitor mestre que acompanha os passos do projeto, ajuda buscar 

informações, tirar dúvidas, animar, incentivar, estimular a explicitação das 

capacidades individuais de cada um, trabalhar a superação dos medos, bloqueios, 

etc., e a definição profissional. O projeto é avaliado por toda a equipe de monitores e 

outros parceiros da formação, durante o processo de elaboração e desenvolvimento e 

serve como “tese” de fim de curso, bem como um instrumento concreto na geração 

de emprego e renda, sobretudo, nas unidades de ensino médio e profissional 

(UNEFAB, 1999 apud Queiroz, 2004, p.152). 

 

Os projetos dos jovens estão sendo desenvolvidos nos cinco municípios comprendidos 

como campo da pesquisa (Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, Curral de Dentro, Indaiabira e 

Berizal) e abrangem o cultivo agrícola com produção animal e vegetal, sendo citados a 

avicultura, suinocultura, silagem, cultivo de frutas como a banana, o maracujá do cerrado, 

abacaxi, verduras, feijão, abobóra, hortaliças e mandioca. A atuação produtiva constatada tem 

início a partir de 2015 com o desempenho profissional dos primeiros jovens concluintes da 

formação na EFA e continua sendo desenvolvida até o presente ano.  

Como demonstrado no gráfico a seguir (Gráfico 7), quase metade (48%) dos egressos 

da EFA Nova Esperança não colocaram seus PPJs em prática. Alguns desses por outras 

escolhas profissionais ou continuidade dos estudos e consequente residência em outro 

município. Mas, foram relatados inúmeras dificuldades para o desenvolvimento do projeto, 

havendo desistências ou aplicação parcial. Queiroz (2004) em sua tese já havia apresentado o 

PPJ como um dos instrumentos mais desafiantes da Pedagogia da Alternância e discutiu as 

dificuldades da sua construção. Da parcela que conseguiu efetivar o PPJ em suas 

propriedades, há relatos de jovens produzindo através dos mesmos, agregando sua renda à 

família ou já de forma independente.  

 

Gráfico 7: Efetivação do Projeto Profissional do Jovem 

 
Fonte: Dados de campo. 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza. 
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Foi possível verificar que os egressos consideram a importância da formação 

profissional para enfrentamento dos desafios no território e no aspecto da formação humana 

em sentido político e integral desenvolvida na Escola Família Agrícola,  

 

Imagem 14: Projetos profissionais dos jovens (PPJs) em desenvolvimento em 2018 

 
Fonte: Egressos EFA Nova Esperança. 

 

 

Há muito a avançar tanto na formação para melhor preparo dos jovens ao lidar com as 

questões estruturais e práticas do desenvolvimento do projeto, quanto de forma mais ampla, 



129 

 

 

 

na criação de condições de reprodução social camponesa no território e nas comunidades. Os 

desafios enfrentados pelos jovens são apresentados nos relatos abaixo: 

 

Eu consegui só que enfrentei alguns problemas. Questão hídrica, falta de política 

pública que possa incentivar, falta de incentivo aqui dos órgãos municipais e 

também tive alguns problemas de solo (EGRESSO 8). 

 

Meu ppj eu pus em prática, mas pra mim não deu muito certo não por falta de água e 

também de comércio (EGRESSO 25). 

 

Não levei a diante não pelo fato de ficar mais pra fora mesmo. Pra mim estava meio 

complicado desenvolver o projeto (EGRESSO 14). 

 

Não deu certo por falta de apoio financeiro, aí então eu desisti (EGRESSO 17). 

 

Eu fiz um orçamento completo pra colocar em prática, mas não consegui. O 

primeiro problema foi a falta de investimento, depois eu ia sair da minha 

comunidade pra morar fora, aí logo depois comecei a trabalhar e não pensei mais 

colocar em prática (EGRESSO 42). 

 

Não coloquei, mas serviu para pai por em prática. Como o projeto já estava pronto, 

ele conseguiu financiamento do PRONAF que ele já mexia e hoje em dia ele põe em 

prática. Uma grande parte da renda de casa vem dessa área.Porque eu não quis fazer 

um projeto desconexo com a realidade minha, porque a EFA prega você fazer uma 

coisa que se não servir pra você, vai servir pra comunidade, então pro povo 

(EGRESSO 11). 

 

Para além da idade, o “domínio sobre esse saber fazer da agricultura e na agricultura” 

representa o reconhecimento de sua autonomia enquanto jovem agricultor e posteriormente o 

capacita pra assumir uma unidade produtiva independente e sua própria família. Para 

Weisheimer (2015, p. 39), “[...] o processo de trabalho constitui-se no espaço privilegiado de 

socialização das novas gerações na lógica do trabalho e da produção agrícola”.   

Para efetivação dos projetos produtivos dos jovens camponeses, sendo o PPJ um dos 

instrumentos, o acesso à terra, é fundamental, mas há necessidade de outros recursos 

materiais, estes, por sua vez, intimamente vinculados à sua condição juvenil e desigualdades 

sociais as quais está sujeito. A conquista da propriedade fundiária somada aos recursos para 

investimento e produção representa um caminho para que o jovem alcance sua autonomia 

financeira e usufrua concentramente dos frutos de seu trabalho (WEISHEIMER, 2015). 

As EFAs, tendo como um dos pilares o desenvolvimento do meio, precisam atuar de 

forma integrada “[...] a partir de um somatório de esforços e planejamento entre as diversas 

forças sociais e políticas da localidade e região, cada uma com seu papel e sua especificidade” 

(FREITAS; SANTOS, 2015) a fim de que tal união promova o melhor desempenho e 

superação de dificuldades das famílias do campo, como ressaltado por Freitas e Santos (2015, 

p. 178).  
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Esses mesmos autores, apresentam uma importante tríade para entender a importância 

histórica da efetivação e bom desempenho dessas redes das quais as EFAs precisam fazer 

parte.  

Para eles, “historicamente, os jovens são educados numa visão de campo como lugar de 

atraso e numa ilusão de que a cidade é o lugar de progresso” (FREITAS; SANTOS, 2015), a 

escola é parte desses mecanismos e estratégias que exercem essa sedução e culminam no 

desenraizamento e construção do desejo de sair do campo.  

 

O jovem rural de outrora e o agricultor familiar de então, nessa conjuntura, não 

tiveram eficiente contribuição da escola na formação para o exercício das atividades 

agropecuárias ou ligadas ao campo, o que o impossibilita de planejar bem suas 

atividades, utilizar técnicas capazes de aumentar sua produção e agregar valor aos 

produtos com acesso ao mercado consumidor, muito menos para organizar e 

concorrer com grandes produtores capacitados e capitalizados. Resultado: o não 

saber influencia a não consumação do querer. Aqueles cuja vocação resistiu aos 

assédios, conforme já mencionado, e estiveram ou estão dispostos a continuar no 

campo, esbarram na questão de não saberem como resistir nesse espaço, além do 

que, para competir no mercado de trabalho, aparece como elemento dificultador o 

terceiro fator: o poder (FREITAS; SANTOS, 2015, p. 179). 

 

A EFA vem desenvolvendo um trabalho de formação contextualizado, claramente 

político, com a intenção de fortalecer o desejo pela permanência no campo. Além disso a 

oferta do ensino médio integrado ao técnico em agropecuária busca promover a qualificação 

dos saberes para a convivência com o semiárido e o enfrentamento das condições de produção 

adversas no território. Contudo, as EFAs precisam estar integradas a uma rede de sujeitos 

sociais que atuem nessa linha de frente, não apenas no que tange à formação dos jovens, mas 

na construção de condições materiais de existência no campo (FREITAS; SANTOS, 2015). 

A ação das EFAs vinculadas às atividades dos parceiros é fundamental para a contrução 

de políticas públicas e estratégias de resistência e enfrentamento ao acirramento das condições 

de vida no campo.  

Outra dimensão do avanço do Movimento da Educação do Campo diz respeito 

à sua capacidade de aglutinar amplo e diversificado conjunto de movimentos do 

campo em torno de uma pauta coletiva de lutas. O avanço do capitalismo no campo 

exige desses movimentos estratégias cada vez mais eficientes de resistência para 

permanecerem em seus territórios, por isso, a ampliação e a articulação das lutas 

são ferramentas necessárias para o enfrentamento das várias contradições a serem 

superadas (MOLINA; FREITAS, 2011, p. 23). 

 

A EFA Nova Esperança tem caminhado nessa direção ao estabelecer diálogo com a 

EMATER para acompanhamento das atividades produtivas dos egressos. Em reunião com os 

técnicos responsáveis pelos municípios do  território, foram discutidas estratégias para apoio 

aos jovens que desenvolvem projetos produtivos em suas comunidades (Imagem 15).  
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Imagem 15: Reunião da EFA Nova Esperança com a EMATER 

 
Fonte: Erika Fernanda Pereira de Souza (2018). 

 

Além dessa parceria fundamental, há em andamento proposta de criação de 

cooperativas. Ainda é necessário instrução e melhor acesso aos projetos de financiamento 

para produção jovem. As EFAs ainda precisam buscar integrar sua proposta, agenda e 

reivindicações ao poder público e movimentos sociais que propiciem a construção de políticas 

públicas que promovam melhores condições de vida no campo. Tais medidas são 

fundamentais, considerando que  

 
Um projeto de escola, mesmo que seja uma proposta pedagógica saída de dentro dos 

movimentos sociais populares rurais/do campo, não resolve a questão da terra. Terra 

e escola estão indiscutivelmente imbricadas na constituição do que os movimentos 

sociais populares identificam, com o sentido de unidade política e da historicidade, 

como camponês (RIBEIRO, 2010, p.195).  
 

A escola não pode ser vista como uma instituição redentora, a qual detem o poder de 

reverter as mazelas sociais, mas, como destacado por Freire (2010, p.31) “se a educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 
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3.2.6 Inserção social dos jovens egressos EFA 

 

Para a composição e fortalecimento dessa rede de parceiros da qual a EFA é integrante 

fundamental, é importante que os jovens participem de organizações que promovam o debate 

e atuação na sociedade. Os trabalhadores e sujeitos do campo vêm travando lutas históricas 

por direitos e o território Alto Rio Pardo tem destaque no que se relaciona à organização 

popular, como já discutido no primeiro Capítulo desta.  

Buscou-se investigar se os jovens, após a conclusão do curso, procuram ocupar espaços 

de reivindicação social, construção, fortalecimento da democracia e luta por direitos. Dentre 

os entrevistados, 48% declararam atuação em movimentos sociais, sindicatos, cooperativas e 

ou organizações na comunidade, sendo que, desses, há jovens com inserção dupla, tripla ou 

em quatro das opções mencionadas. A parcela não atuante corresponde a 46% do total, além 

de 6% que preferiram não responder quando questionados sobre a inserção social. O índice de 

atuação é superior à média nacional que corresponde a 39% da atuação em relação à direção 

dos estabelecimentos agropecuários, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, mas 

inferior à média do território, o qual atingiu os elevados níveis de 76%, como já discutido na 

apresentação do território, aqui localizada no primeiro Capítulo. O gráfico a seguir apresenta 

as menções de participação social dos jovens, os quais em alguns casos declararam mais de 

uma opção.  

 

Gráfico 8: Inserção social dos jovens egressos 

 
Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza (2019). 
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A associação comunitária aparece enquanto maior aglutinador para atuação política-

social dos jovens egressos. Muitos deles mesmo atuando profissionalmente na sede dos 

pequenos municípios considerados urbanos, residem nas comunidades e são presentes nas 

atividades e debates das associações. Os estudos sobre capital social apontam para a 

importância dessa ação individual em rede para angariar benefícios coletivos e futuros, sendo 

Putnam e Bourdieu alguns dos teóricos mais destacados nesse debate 10. 

Os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais também são citados pelos jovens como um dos 

principais meios de atuação social, lembrando que os mesmos já foram  apresentados também 

como um dos principais parceiros da EFA para o fortalecimento da educação do campo e na 

busca por melhores condições de vida no meio rural. 

Para Queiroz (2004, p. 130), “[...] as EFAs, além da formação escolar e técnica, estão 

contribuindo para a formação social, política dos jovens e que a experiência do trabalho em 

equipe contribuiu fortemente para a formação dos jovens e que eles continuam a vivenciar 

esta dimensão”. Como já visto, as EFAs possuem uma clara intencionalidade de formação 

política, crescendo e atuando integrada aos movimentos sociais. Os frutos dessa atuação 

podem ser percebidos no seguinte relato do egresso.  

 

Indiretamente e diretamente participo do sindicato, eu só não sou associado, mas 

participo do movimento, ajudo na organização de reuniões, em eventos, em todo e 

qualquer tipo de luta que o sindicato tá a gente está envolvido, ajudando, 

colaborando. Participo de uma associação, sou associado e faço parte do conselho 

diretor. E tem também a cooperativa, que eu não sou associado, mas a gente tá 

diretamente ligado na área produtiva, tanto como assistência técnica, como 

colaborando nas atividades, ajudando a organizar os eventos (EGRESSO 1). 
 

O fomento ao convívio coletivo através do funcionamento em internato, a estrutura e os 

debates sobre a importância da organização social na EFA têm contribuído para a atuação 

social dos jovens em movimentos sociais, cooperativas, sindicatos e organizações 

comunitárias, bem como apresentado na pesquisa de Queiroz e Silva (2008), com atuações 

também no Movimento Geraizeiro, já apresentado neste trabalho e no Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB). 

 

                                                 
10 Para um debate aprofundado sobre Capital Social consultar o livro Comunidade e Democracia. A Experiência 

da Itália Moderna, publicado em 1993 e o artigo Bowling Alone: america’s declining social capital de 1995, 

ambos com autoria de Robert Putnam. 
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E luta de movimento a gente está sempre ligado em todas as lutas do território que a 

gente tem condição de participar, a gente está diretamente atuando na área...através 

da EFA, através do Sindicato, das cooperativas, associação ou por conta própria a 

gente procura estar sempre ligado e colaborando com a luta e com o movimento 

(EGRESSO 1). 

 

Foi apartir da EFAque conheci os movimentos sociais e suas lutas, como o MAB, o 

STR. E decidi que aquele era o caminho que queria seguir. A gente também acaba 

vendo o mundo com outros olhos com isso e com a convivência com outras pessoas. 

[...] Aprendea ouvir e a querer ser ouvido (EGRESSO 50). 

 

Na EFA experiência eu adquiri bastante, tanto como pelo movimento social, né? 

Aqui no território tem o movimento geraizeiro...aí esse envolvimento de 

comunidade, luta, resistência, aí fui me engajando no meio. Fui fazendo trabalhos 

também, apresentei trabalho em Brasília sobre o campo, sobre a permanência do 

jovem no campo. E foi assim, a gente foi indo, o tempo foi passando, foi se 

envolvendo com o sindicato, os órgãos públicos e foi assim que a gente foi se 

envolvendo. Colocando a gente nos encontros que tinha, palestras...foi assim que a 

gente foi se familiarizando. Indo pelo termo de Escola Família, envolvendo a 

família, escola, movimento social, luta pelo campo, aí fui ligando um ponto no outro 

(EGRESSO 8). 

 

A EFA de certa forma contribuiu para a minha formação social, afinal ter que 

conviver 24 horas por dia durante quinze dias com pessoas que não fazem parte de 

minha vida até então e que são muito diferentes daquelas que fazem parte do meu 

ciclo de convivência me faz perceber que é preciso saber dialogar e se colocar 

perante a sociedade (EGRESSO 12). 

 

  

Muitos deles anteriormente atuantes, deixaram de participar por conta da condição de 

migrantes ou pela mudança para a sede de outros municípios. O esvaziamento das 

comunidades enfraquece a organização social, dificultando a mobilização e ação coletiva. 

 

Antes sim, participava da CEBs e no movimento da minha comunidade mais pelo 

motivo de ter mudado de cidade não participo mais (EGRESSA 23). 

 

 Os jovens reconhecem a importância da organização social para pressionar o Estado de 

acordo com suas pautas e necessidades. A EFA é um instrumento de formação fundamental 

para a reprodução camponesa atuando na reflexão sobre formas de produção e sua articulação 

com os projetos de sociedade. A ação pedagógica busca construir estratégias de convivência 

com o semiárido em suas condições estruturais e adversidades, ou seja, angariar geração de 

renda sem a consequente perda das raízes através da necessidade de migrar, sendo parte da 

engrenagem que atua na promoção de condições para permanência do jovem no campo.  

 

As pesquisas realizadas recentemente na área das ciências humanas no espaço rural 

indicam que as relações de sociabilidade, interconhecimento, confiança e 

cooperação gerados pelos grupos sociais podem se constituir num fator essencial 

para o sucesso das iniciativas e experiências de desenvolvimento. Pessoas, 

instituições, a sociedade e o Estado podem realizar uma intervenção efetiva nos 
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mecanismos que provocam o esvaziamento demográfico, econômico, cultural e 

político das regiões de predomínio da agricultura familiar e que ocasionam, também, 

a degradação dos ecossistemas ainda remanescentes nas pequenas localidades 

(STROPASOLAS, 2006, p. 317). 

 

 

Historicamente, as políticas públicas têm atuado para o fortalecimento do agronegócio, 

concentração de terra e consequente dificuldade de acesso, acirramento das condições de vida 

e êxodo rural, como apontaram Cover e Cerioli (2015).  

É desafiante construir políticas públicas para a juventude rural. Por isso, os jovens 

podem e precisam se tornar atores de mudança social a partir de sua organização e estratégias 

em prol do desenvolvimento humano e social. O próprio Diagnóstico da Juventude Rural, 

aqui já citado, reconhece a precariedade de políticas para a juventude do campo, salientando 

para a necessidade de criar instâncias de diálogo entre Estado e os movimentos e organizações 

da juventude, para que eles possam estar politicamente envolvidos “na elaboração, 

implementação e avaliaçãode políticas públicas que atendam suas demandas e necessidades” 

(BRASIL, 2018c, p.8). 

 

 

3.2.7 Relações entre vínculo e permanência dos jovens egressos 

 

Foi possível mensurar índices de vínculo e permanência no campo, posto que, segundo 

discutido por Queiroz (2004), esses fatores estão intimamente relacionados ao 

desenvolvimento rural e da produção na propriedade familiar, consequentemente, podendo 

desempenhar uma estratégia de resistência ao êxodo rural.  

Foi constatado que 68% dos egressos possuem ocupação ligada ao campo, produzindo, 

envolvidos na comunidade ou que conquistaram acesso ao ensino superior e optaram por dar 

continuidade à formação num curso vinculado às questões do campo. Ainda 44% permanece 

morando em suas comunidades de origem enquanto trabalhadores rurais e produzindo. Mas se 

considerarmos aqueles residindo em comunidades ou sedes dos pequenos municípios, ainda 

na região, esse índice chega a 84%. Os outros 16% estão residindo no sul de Minas Gerais, 

São Paulo e Bahia. Apenas 10% migraram para outro estado e não desenvolvem nenhuma 

atividade vinculada à formação.  

 

Uma escola que abre caminho para os jovens seguirem no campo e não imigrar para 

a cidade, que abre caminhos profissionalmente para as pessoas (EGRESSA 13). 
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Fica evidente a “diluição das fronteiras entre o rural e o urbano”, como apontou 

Carneiro (1998, p. 115), bem como a diversidade das relações entre urbano e rural como um 

importante critério para refletir sobre a categoria “rural” em sua construção histórico-social, 

como colocou Wanderley (2009), já que muitos jovens morando nas comunidades, trabalham 

na área dita urbana do município ou residindo na sede do município, possuindo vínculos e 

relações intensas com o campo.  

Essa vinculação não representa um “fim do rural” por sua sobreposição, mas aponta 

para relações cada vez mais complementares e confluentes. A autora anteriormente citada 

mencionou ainda um certo nível de acesso a bens e consumo no campo antes restritos à 

cidade, colaborando para a dita modernização rural. Para ela, estão surgindo “novas e 

múltiplas faces do rural”, quando  “está em curso uma nova visão do rural, que propõe uma 

nova concepção das atividades produtivas, especialmente daquelas ligadas à agropecuária, e 

uma igualmente nova percepção do ‘rural’ como patrimônio a ser usufruído e a ser 

preservado” (WANDERLEY, 2009, p. 250). 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010, dos 5.565 municípios do país, 70% 

possuem até 20 mil habitantes, boa parte deles considerados urbanos pelos parâmetros do 

IBGE, mas com vida rural latente e constituidora de suas relações sociais, políticas e 

econômicas.  

As relações ou mudança para pequenos municípios por parte do morador do campo não 

representa uma transformação drástica, podendo esse  continuar fazendo parte do seu universo 

anterior, já que “[...] a sociedade rural não se esgota no pequeno espaço propriamente rural, 

mas se espalha pelas pequenas cidades que não só lhe servem de apoio político-institucional, 

como também, constituem um quadro complementar de vida” (WANDERLEY, 2009, p.285). 

No depoimento seguinte, observa-se a ampliação dessa dimensão e compreensão do que é o 

rural e consequentemente, a importância de uma formação humana para além do ensino 

técnico preparatório para as atividades manuais agrícolas.  

 

[...] o campo não depende apenas de cultivo, não depende apenas de pessoas que põe 

a mão na massa e fazem as coisas no campo. Mas o campo necessita muito de coisas 

externas. O campo precisa de políticos, que o povo busque e faça. Porque se o 

campo precisasse apenas de cultivo, é lógico que o cultivo é importante, pra que 

serviria o sindicato? Pra que serviria a EFA? [...] Porque a EFA... ela pega uma 

coisa diferente, além de ensinar a mexer o campo, a EFA ensina você a mexer com 

pessoas[...]. A área minha hoje que eu quero seguir, que é área das leis, da justiça e 

do direito é a EFA que deu o pontapé. Eu ficaria até triste, creio que a EFA também, 

sendo que não cumpriu o seu papel, se todos lá saíssem como técnicos, trabalhassem 

como técnico e fizessem uma Agronomia, outras áreas a ver e nenhum saísse pra 

outro ramo que ajudasse o campo. [...] Não porque eu menosprezo, mas porque eu 

percebo a carência do campo em pessoas que movem coisas pra dar ajuda ao campo 
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de forma externa. O campo precisa de Brasília, o campo precisa de um juiz, o campo 

precisa de um fórum. O campo não precisa apenas de agricultor  (EGRESSO 11). 

 

Para Carneiro (1998; 2007), a melhor conexão entre campo e cidade em seus benefícios, 

somado aos desafios de vida nos grandes centros urbanos, tem feito com que a cidade se torne 

menos atraente como era em décadas passadas, considerando ainda a crescente mobilidade 

das pessoas, principalmente entre os jovens. Também por isso  

 
Abrir novas alternativas de trabalho no campo é um projeto que surge em função da 

perspectiva de estreitamento dos laços com a cidade, favorecido pelas facilidades 

dos meios de comunicação. É nesse contexto que os ideais da juventude rural 

apontam para uma síntese, que definimos como projeto de vida rurbano 

(CARNEIRO, 1998, p. 113). 

 

Esse “ideal rurbano” enquanto combinação de práticas, mentalidades e valores desses 

universos tidos por muitas correntes teóricas como opostos, cria um movimento de 

apropriação dos pequenos municípios pelas famílias rurais enquanto uma estratégia de 

reprodução social (CARNEIRO, 1998; CARNEIRO; 2007;WANDERLEY, 2009; SILVA, 

2004).  

A perspectiva rurbana não pode ser vista como o decreto de morte do rural ou a vitória 

dos modos de vida urbanocêntricos subjulgando a população camponesa. O desenvolvimento 

da sociedade construiu novas ruralidades e relações de confluência entre campo e cidade. 

Negar ou recusar esse movimento significa acreditar que o campo é um espaço estático e sem 

vida, sem caminhar no compasso das mudanças históricas. A juventude do campo está 

inserida numa sociedade heterogênea, em movimento e dinâmica. Ela cria estratégias para 

materializar suas condições de existência e fronteiras menos delimitadas entre urbano e rural 

são favoráveis à inserção dos jovens no mundo do trabalho e busca de melhores condições de 

vida. 

Regras sociais para sucessão rural como a permanência do filho com “mais aptidão” 

para o trabalho agrícola e "menor vocação para os estudos" tornaram-se ultrapassadas ou ao 

menos mais problematizadas e questionáveis, bem como o “compromisso moral com a 

família” (CARNEIRO, 1998, p. 101). 

A mudança dos jovens para as sedes dos municípios da região e manutenção do vínculo 

com o rural, através dos pais e visitas aos finais de semana, funciona enquanto estratégia de 

resistência mediante restrição das oportunidades em suas condições de vida a partir da 

expansão do modo de produção capitalista no campo e suas consequências. Segundo 

Stropasolas (2006), está havendo uma ressignificação da dinâmica de migração a partir da 
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valorização do campo, com a ampliação do mundo rural englobando as pequenas cidades e 

táticas para “mudar de vida”. Esse movimento pode ser percebido na fala dos jovens egressos.  

 
Hoje trabalho como ambulante nas feiras da região com confecções do Nordeste e de 

São Paulo, mas no meio da semana é na roça (EGRESSO 24).  

 

Para Stropasolas (2006, p. 318), “os questionamentos, as expectativas e as 

reivindicações que emergem das representações dos jovens colidem com problemas 

estruturais da sociedade rural” como falta de recursos, acesso à saúde, educação e lazer, 

também abordados por Carneiro (1998).  

Se Carneiro (1998) e Wanderley (2007) afirmaram que a permanência no campo não 

mais pressupõe apenas a profissão de agricultor, apresentando as oportunidades em outras 

ocupações, é importante salientar que essa condição não pode ser vista enquanto escolha ou 

projeto individual, desconsiderando suas determinações veladas, já que a necessidade de 

busca por outras ocupações também sinaliza para as consequências desafiadoras das novas 

condições de materialização da existencia humana em suas relações inseridas e forjadas no 

modo de produção capitalista.  

A tensão fundante e estrutural da questão agrária coloca-se mais uma vez, já que a terra, 

de posse familiar e também núcleo de produção, não é suficiente para ser dividida aos filhos 

para que possam permanecer no campo e trabalhar. Esse desafio por vezes tem inviabilizado a 

permanência no campo (OLIVEIRA, 2001). 

Por isso é importante exortar para o risco de reproduzir de forma superficial e sem 

problematização a prerrogativa de “manter os jovens no campo” e “empoderá-los de 

capacidade de liderança”, já que, tais impulsos “[...] nem sempre consideram que a mudança 

dessa realidade vai muito além dos esforços individuais, demanda ações coletivas e mudanças 

mais profundas na realidade” (CASTRO, 2013a, p. 53). 

 Também está presente um desejo por autonomia através de projetos de vida mais 

individuais mesclado com o sentimento de pertencimento e apreço pela sociabilidade dos 

locais de origem. Carneiro (1998) considerou que essa ambiguidade não implica na negação 

do rural, mas atua na construção de novas identidades indicando direções para seus projetos 

futuros. Para os jovens do território, a valorização do rural possui um apelo forte devido à 

própria organização social já apresentada e também pela formação promovida pela EFA, 

fazendo com que os índices de permanência e produção sejam positivos entre os jovens 

egressos.  
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O acirramento das condições de vida, produção e trabalho no campo, entraves para a 

conquista de indepenência econômica dos jovens e ou críticas à baixa remuneração e 

penosidade do trabalho agrícola, têm sido uma das justificativas para o movimento migratório 

dos jovens (CARNEIRO, 1998; STROPASOLAS, 2006; BRUMER, 2007; CASTRO, 2013a).  

 Nos estudos de Carneiro (1998, p. 105) os jovens nutrem expectativa em se inserir no 

mercado de trabalho sem sair do municipio ou até mesmo desenvolver um negócio próprio, o 

que, para eles, “[…] permitiría não apenas ‘ajudar’ os pais quando necessário como, 

possivelmente, complementá-la com atividades não-agrícolas” (CARNEIRO, 1998). Por fim, 

os jovens têm seus projetos profissionais pessoais subordinados à dinâmica econômica, no 

paradigma das posibilidades estruturais e, na melhor das hipóteses, inicialmente obtendo o 

apoio financeiro da familia.  

 Considerando essa  condição, os fluxos migratórios precisam ser pensados a partir de 

suas configurações históricas de cunho classista, posto que, “[...] são sempre historicamente 

condicionadas, sendo resultado de um processo global de mudança” (SINGER, 2008, p.29). 

 Para o mesmo Singer (2008) a migração interna está articulada ao desenvolvimento 

regional e ocorre por duas dinâmicas, os  “fatores de mudança” e “fatores de estagnação”. No 

primeiro caso, a inserção do capital agrário na região gera conflito e expropriação dos 

camponeses. No segundo caso, a insuficiência das terras disponíveis e/ou concentração das 

mesmas inviabiliza a atividade produtiva dos camponeses. Ambos os contextos estão sob a 

égide do mesmo processo, inseridos no bojo das contradições do modo de produção 

capitalista.  

A proletarização e expulsão do camponês para grandes centros urbanos o coloca numa 

condição marginalizada, aumentando a oferta de mão de obra sem qualificação, já que a 

economia urbana não é capaz de absorver tal contingente, além de contribuir para a 

desorganização de trabalhadores no campo e na cidade, com efeitos nas condições de trabalho 

e remuneração (SINGER, 2008).  

A migração em busca de emprego e ou melhores condições de vida tem como sujeitos, 

num primeiro momento, trabalhadores desempregados historicamente despossuídos da terra. 

Mas essa dinâmica do processo social exige que mais tarde, até os proprietários ou 

arrendatários, sejam induzidos a migrar “por não possuir recursos necessários para 

acompanhar a mudança da técnica de produção” (SINGER, 2008, p. 53). 
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Dentre os jovens egressos entrevistados, 12% migraram até então de maneira definitiva 

para grandes centros urbanos no Sul do estado de Minas Gerais e São Paulo trabalhando em 

cómercio, indústria e prestação de serviços.  

 
Eu ia sair pra procurar serviços, pois na minha comunidade não tem opções de 

emprego (EGRESSO 42). 

 

Não pelo fato de eu não gostar do curso que me formei, mas pela falta de campo na 

área de agropecuária na cidade onde moro (EGRESSO 45). 

 

 

Alguns dos sujeitos (6%) também estão na condição de migrantes, mas num processo 

sazonal, conciliando a produção na unidade produtiva no território e buscando ocupação fora 

da região para complementar a renda.  

 

Trabalho pra mim mesmo na minha propriedade e trabalho fora de vez em quando. 

Mexo com plantações, culturas anuais pra venda e consumo. [...]Todo ano vou pra 

São Paulo, fico uma temporada lá e uma aqui na minha comunidade (EGRESSO 

14). 

 

A migração temporária está intensamente atrelada ao desenvolvimento do capital no 

qual o migrante é “duplamente orientado”, inserido em “duas sociedades de referência, 

insuficientemente vividas” de forma desagregadora e sempre em transição (MARTINS, 2002, 

p. 146). A mobilidade do migrante altera as relações sociais do seu círculo de origem, a 

divisão do trabalho em sua família, bem como o lugar que deixou em sua partida. O migrante, 

por sua vez, é ressocializado em sua condição marginal urbana de exclusão e retorna com 

outra mentalidade, modo de ver o mundo, gostos, desejos (MARTINS, 1986; 2002). Nesse 

movimento, migrar é  

 
[...] viver como presente e sonhar como ausente, É ser e não ser ao mesmo tempo; 

sair quando estar chegando, voltar quando está indo. É necessitar quando está 

saciado. É estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não estar em nenhum. É, até 

mesmo, partir sempre e não chegar nunca (MARTINS, 1986, p. 45). 

 

 

Nessa dinâmica, que faz parte do processo de confluência entre cidade e campo, a 

juventude se mostra uma categoria social que vai sendo forjada socialmente e em permanente 

construção. 

O jovem egresso da EFA enfrenta desafios concernentes à sua inserção no campo, mas 

também está imerso em tensões comuns à categoria social como um todo. Para os jovens, 

destaca-se a relação entre as gerações, explicitada pelos conflitos decorrentes do seu modo de 
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ser, vestir-se ou se comportar. Segundo eles, há uma dificuldade em conviver e dialogar com 

os mais velhos, impedindo, por exemplo, o compartilhamento de suas experiências e saberes, 

que são vistos com desconfiança e descrédito pelos adultos que estão acostumados com suas 

práticas de produção e hábitos de vida já cotidianos. Eles ainda ressaltam o papel do jovem na 

sociedade ao afirmar que respeito à tradição e valores não são opostos às ações e práticas da 

juventude.  

Através do trabalho de campo realizado e expresso aqui foi possível à pesquisadora 

desta participar de uma atividade organizada pela EFA Nova Esperança na qual a Juventude 

foi uma das temáticas discutidas. Nela os jovens apresentaram suas perspectivas de inserção 

social a partir dos projetos profissionais desenvolvidos por eles na EFA com objetivo de 

aplicação na comunidade e território. Mais uma vez evidenciam-se os desafios da realidade, 

como: permanência do jovem no campo, êxodo rural, conquista de trabalho e renda, falta de 

incentivo do Estado e deficiências nas políticas públicas, muito relacionadas ao estigma e 

exclusão do campo como lugar atrasado. Eles destacaram a importância da Pedagogia da 

Alternância através do vínculo entre teoria e prática (escola e comunidade) e educação 

integral para a construção de uma inserção produtiva como base para a inserção social. 

 Ademais, os jovens ressaltaram a relevância do Programa Juventude Cooperada, uma 

Associação de Cooperativas que está sendo desenvolvida no território. Esse  projeto explicita 

e contempla a capacidade do jovem de sonhar, não se acomodar e buscar conhecimento, e, 

através da construção de novas coletividades, ressignificar as relações, valores, produção e 

sociabilidade. Destacaram ainda o peso da mídia em sua formação enquanto sujeitos, 

principalmente no que se refere às suas relações de consumo e padrões urbanocêntricos de 

vida, contrapondo a ideia de que o campo não oferece vida digna e oportunidades.  

Em outro momento da pesquisa de campo, uma reunião com técnicos da EMATER no 

território para discutir a atuação produtiva dos jovens alunos da EFA, as percepções e 

representações sobre a juventude do campo vieram à tona, explicitando os desafios do 

processo. Algumas falas reafirmam o senso comum de crítica ao jovem camponês do presente 

em contraposição à figura idealizada do passado. Sua forma de vestir, falar e se comportar 

foram questionadas e colocadas como um dificultador  para o diálogo com os mesmos, numa 

projeção do jovem enquanto figura estática, que não deveria ser suscetível às mudanças 

advindas da modernidade e suas relações cada vez mais próximas com os costumes ditos 

urbanos.  
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Pôde-se perceber em uma fala de um representante sindical, em outra atividade da 

pesquisa de campo, a reprodução da ideia superficial de que os jovens não desejam 

permanecer no campo, sendo que essa realidade precisa ser problematizada considerando sua 

permanência ou vínculo enquanto condições construídas no bojo das relações sociais inseridas 

no modo de produção capitalista e seus consequentes desdobramentos aqui discutidos.  

 

 

 

3.3 EFA Nova Esperança: contribuição, conquistas e desafios 

 

 A Educação do Campo vem sendo construída no seio da contradição entre capital e 

trabalho, forjada na luta de classes. Essa base figura como referencial político e ideológico do 

Movimento Por Uma Educação do Campo em busca da “[...]superação das leis fundamentais 

de funcionamento da lógica de produção que move o capitalismo: exploração do trabalho e 

exploração da natureza”. Seguindo esse compromisso, não é possível “[...] pensar o destino da 

educação fora do destino histórico do trabalho” (CALDART, 2016, p. 327). 

 A Educação do Campo possui uma base de análise complexa, para além da educação. 

Trata-se de uma engrenagem com relações determinadas que envolve trabalho, cultura, 

projeto de sociedade e de campo, a questão agrária, lógicas de agricultura, formação humana e 

concepções de política pública. Já que tais fenômenos não estão isolados, compõem-se de 

forma articulada, como definiu Caldart (2016). Considerando a negligência histórica para com 

o campo e seus trabalhadores, e sua consequente luta por direitos, essa autora considera que  

 
A Educação do Campo nasceu e segue vinculada às contradições do processo de 

desenvolvimento do campo em uma formação econômico-social onde o modo de 

produção capitalista é o dominante e o modo capitalista de pensar é hegemônico, 

em todas as atividades humanas, das econômicas às culturais e políticas. Ela é 

fruto, por um lado, dos efeitos sociais do avanço do modelo capitalista de 

agricultura e da hegemonia ideológica do agronegócio na sociedade brasileira. De 

outro lado, a EdoC também é fruto da existência contraditória //de outra lógica, 

outro modelo, identificado hoje como “agricultura camponesa”, que já foi visto 

como “residual” somente, mas que cada vez é mais analisado como uma 

alternativa a ser desenvolvida para o futuro da agricultura, em uma nova forma 

dominante de relações sociais de produção (CALDART, 2016, p. 339-340).  

 

 

A materialidade da Educação do Campo só faz sentido se ela for atuante na elucidação 

dessa dinâmica e suas contradições, colaborando para a formação crítica de trabalhadores 

camponeses conscientes e atuantes no processo de enfrentamento e resistência às investidas 
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perversas de exploração, expropriação e acirramento das condições de vida as quais são 

submetidos através do fortalecimento do modo de produção capitalista (CALDART, 2016). 

A formação escolar integrada, política e comprometida socialmente, é fundamental para 

que os jovens conquistem resultados positivos em suas estratégias de reprodução social e 

contribuam para o desenvolvimento do meio onde vivem, já que essa realização, 

principalmente no que tange ao trabalho agrícola e a perspectiva de sucessão geracional, “[...] 

depende da reafirmação não só de uma posição no mundo social, mas também de sua visão de 

mundo correspondente” (WEISHEIMER, 2015, p. 51). 

Por isso, é importante mensurar se os jovens egressos consideram que a formação na 

Escola Família Agrícola contribuiu para suas práticas produtivas, profissionais e sociais. Suas 

reflexões sobre esse assunto podem gerar debates férteis sobre os caminhos de atuação da 

Educação do Campo, bem como a amplitude de seus avanços, competências e a grandeza de 

seus  desafios.  

 

Gráfico 9: Contribuição da formação na EFA para a inserção produtiva, profissional e social 

segundo os egressos 

 
Fonte: Dados de campo 

Elaboração: Erika Fernanda Pereira de Souza  

 

Grande parte dos jovens avaliam a importância da formação na EFA para a sua prática 

produtiva, profissional e social. Com a constatação de que muito vem sendo feito, há a 

necessidade de refletir sobre os caminhos para avançar perseguindo a radicalidade, 

complexidade e coerência que a Educação do Campo exige.  
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Os desafios da EFA Nova Esperança podem ser comuns aos Centros de Formação por 

Alternância, já que a escassez de recursos públicos para investimento nessas entidades 

perpassam a questão política da essência dessas instituições e também estão relacionados ao 

estigma e exclusão do campo como lugar atrasado e sem valor. O financiamento de tais 

instituições comunitárias foi problematizado no Capítulo anterior desta dissertação.  

 

A EFA tem como ponto negativo, não digo que seja a EFA, mas essa parte de 

recursos, os recursos são muito limitados pra EFA. Tanto é que tem vez que o 

pessoal tem que sair e reivindicar o bolsa aluno, por exemplo, um dos principais 

recursos que mantêm a EFA.E isso meio que é um dos principais gargalos da EFA 

(EGRESSO 9). 

 

Destacadamente e de grande relevância foi pontuada a necessidade de parcerias e 

convênios para facilitar a inserção profissional dos alunos, bem como o isolamento do egresso 

em relação à escola após a formação e as dificuldades de inclusão profissional no território. 

 

Gosto muito da EFA, eu saí da EFA mas os ensinamentos e a EFA não sairam de 

mim. Podia melhorar a parte da saída, quando forma fica perdido não sabe mais pra 

onde ir, tinha que ter uns convênios pra conseguir a entrada no mercado de trabalho. 

Eu indico quem eu puder porqueé uma escola diferenciada, todos que entram lá não 

saem iguais, saem diferenciados, com outro pensamento de mundo (EGRESSO 6). 

 

Queiroz (2004, p.175)  já havia destacado a riqueza da trajetória das EFAs e suas 

experiências de formação, salientando para a “[...] grave lacuna na coleta, tratamento, 

organização, análise e divulgação destas experiências”.  

Problemas como a formação dos professores e desafios para aplicação do vasto 

conteúdo numa perspectiva integrada também foram considerados. As EFA’s estão 

cotidianamente refletindo, problematizando e construindo seus currículos, posto que, a missão 

de organizar os saberes e conhecimentos teórico práticos do ensino médio integrado a um 

curso técnico em agropecuária é uma tarefa que requer hercúleo esforço e comprometimento. 

 

Hoje trabalhando na área, tenho muitas dificuldades na área técnica de coisas 

simples que poderia ter visto na escola e não vi. Deixou a desejar nesse sentido. [...] 

Querem  ver você atuando  sobre (inaldível), documentos de terra, assistência 

técnica e várias culturas que dava pra ter visto e não vimos. Sinto falta sim de mais 

aprendizado na área técnica, não por falta de esforço dos alunos mais por perder 

tempo com coisas que muitas das vezes não vai ajudar em muita coisa 

profissionalmente aqui fora não (EGRESSA 35). 

 

Falta muito na área profissional, acho que deve focar muito na área profissional, 

deixar mais os eventos de lado e focar mais na área profissional mesmo. A gente tá 

aí pra sair profissionais, não só formados pra sociedade, mas sim capacitados e 

tendo experiência em cada área que a gente for atuar. Claro que não vamos 
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conseguir ver tudo, mas é coisa simples que eu deveria ter visto na escola e eu não vi 

(EGRESSA 35). 

 

Teria que ter uma melhor apresentação, pra poder ter uma aprendizagem mais 

estruturado, isso no curso técnico (EGRESSO 4). 

 

Os jovens egressos pontuam também a intensa carga de estudos e a deficiência na 

formação profissional. O desafio de integração entre ensino médio e o curso técnico 

profissionalizante está em sintonia com a problemática abordada por Queiroz (2004, p. 167), 

o qual constata a necessidade de refletir sobre a duração de três anos da formação proposta, 

estruturação que por vezes pode condicionar as EFAs a “[...] enfatizar mais a escolaridade em 

prejuízo da educação profissionaleda formação integral”.  

Caldart (2011a) lançou luz sobre esse debate ao discutir os saberes e fazeres a serem 

desenvolvidos pela escola do campo.   

 
Nossa escola pode ajudar a pensar a historicidade do cultivo da terra e da sociedade, 

o manuseio cuidadoso da terra – natureza – para garantir mais vida, a educação 

ambiental, o aprendizado da paciência de semear e colher no tempo certo, o 

exercício da persistência diante dos entraves das intempéries e dos que se julgam 

senhores do tempo. Mas não fará isso apenas com discurso; terá que se desafiar a 

envolver os educandos e as educadoras em atividades diretamente ligadas à terra 

(CALDART, 2011a, p. 101).  

 

É importante não perder de vista a dimensão do trabalho enquanto princípio educativo, 

considerando que o conhecimento é produzido através dele, atuando também na criação de 

habilidades e formação da consciência. A escola pode explorar a “potencialidade pedagógica” 

do trabalho vinculando-o às outras dimensões da vida humana, como os valores, 

posicionamento político, cultura, dentre outros, por isso “[...] a nossa escola precisa vincular-

se ao mundo do trabalho e desafiar-se a educar também para o trabalho e pelo trabalho” já que 

“o ser humano se educa mexendo, manuseando as ferramentas que a humanidade produziu ao 

longo dos anos. Elas são portadoras da memória objetivada (as coisas falam, têm história). É a 

cultura material que simboliza a vida” (CALDART, 2011a, p.102, grifo da autora). A 

formação pelo trabalho deve envolver essa dimensão ampla, sob risco de segmentá-lo numa 

perspectiva de trabalho técnico e educar para a conformidade.  

A formação pode contribuir para que o homem interfira na realidade e a modifique 

sendo autor de sua história já que é um ser “eminentemente interferidor”, como colocou Freire 

(2008). Por isso a educação precisa buscar a humanização, não acomodação, explicitar as 

potencialidades humanas dos sujeitos, desenvolver seu senso crítico e questionador para que 

esse  possa problematizar a realidade na qual está inserido em âmbito regional e global. 
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E o mundo da gente era diferente. A partir que eu comecei a estudar em EFA, 

conviver em grupo, estar sob pressão de regras e normas à ser cumpridas, ter que 

desenvolver algumas atividades diferentes, estudos...e passar a pesquisar um pouco 

mais a comunidade, as práticas que a gente desenvolvia, que o meu pai desenvolvia, 

que o CAA desenvolveu junto com meu pai, acabou fazendo com que eu tivesse 

uma nova visão, contribuindo para a minha formação, na questão ética mesmo e 

profissional (EGRESSO 1). 

 

Quando você sai fora, quando você vê os resultados que a EFA te traz, você 

sobressaindo em alguns aspectos, desde uma fala, uma apresentação, desde um 

currículo que você coloca numa entidade pra concorrer a uma vaga de emprego que 

você vê “ fulano estudou na EFA, ele tem mais vantagem, mais experiência com 

isso, articulação, mexe com aquilo, com aquilo outro...” São Ns vantagens que a 

gente acaba levando, aí você vai ver o verdadeiro significado, o verdadeiro objetivo 

da EFA como formadores de opinião, como formadores de seres humanos. Eu 

sempre falo com meus alunos, falo com os alunos da outra EFA e falo com os dessa 

aqui: a EFA não forma só um produto no mercado, a EFA não forma só um 

profissional técnico pro mercado de trabalho, mas forma seres humanos, forma seres 

pensantes (EGRESSO MONITOR). 

 

Em nossa sociedade os efeitos do processo educativo estão fortemente enviesados à 

estrutura histórico-social e por isso é fundamental que a educação busque a emancipação dos 

sujeitos.   

Uma política pública de ensino básico (fundamental e médio) que busque articular 

ciência, conhecimento, cultura e trabalho não pode ser nem homogeneizadora nem 

atomizadora e particularista. Para combater a perspectiva do dualismo, reiterado ao 

longo de nossa história educacional, seja de escolas ou do conhecimento, o desafio é 

que um conjunto de conceitos e categorias básicas possa ser reconstruído ou 

produzido a partir da diversidade, tanto regional como social e cultural. Isso 

significa que os sujeitos coletivos singulares são a referencia real, ponto de partida e 

de chegada, e não podem ser homogeneizados a priori. Por outro lado, o objetivo é 

que, ao longo do processo, todos possam ter o direito ao patamar possível de 

conhecimento neste nível de ensino, em todo o país (FRIGOTTO, 2004, p. 210). 

 

 

Os caminhos da pesquisa direcionam para uma reflexão sobre os Movimentos Sociais 

numa posição dupla. Se a EFA foi forjada no seio da contradição capitalista e consequente 

resistência dos movimentos sociais para ser também instrumento de formação em prol das 

mudanças necessárias no território, o desafio de gestar coletivamente e de forma comunitária 

uma escola com um propósito dessa magnitude e ousadia também encontra inúmeros e 

grandiosos obstáculos. Queiroz (2004, p.168) já havia ressaltado a importância de “continuar 

avançando e fortalecendo o protagonismo dos agricultores familiares” na consolidação e 

fortalecimento das EFAs. Por isso, sua força advém dos seus próprios desafios enquanto 

instituição inserida num contexto de articulação social para o desenvolvimento do território 

no qual é peça integrante. 

A Educação do Campo alcançou conquistas importantes ao longo de sua trajetória, mas 

está inserida num campo de conflito e lutas em que os direitos dos povos do campo estão 
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sempre em risco. Além disso, não se pode esquecer que “[...] o avanço na garantia do direito à 

educação deve se dar vinculado à garantia do direito à terra,ao trabalho e à justiça social 

(MOLINA; FREITAS, 2011, p.21). 

Para que a escola do campo contribua no fortalecimento das lutas de resistência dos 

camponeses, é imprescindível garantir a articulação político--pedagógica entre a 

escola e a comunidade, a partir da democratização do acesso ao conhecimento 

científico. As estratégias adequadas ao cultivo desta participação devem promover a 

construção de espaços coletivos de decisão sobre os trabalhos a serem executados e 

sobre as prioridades das comunidades nas quais a escola pode vir a ter contribuições 

(MOLINA; FREITAS, 2011, p. 26). 
 

Os movimentos sociais trazem a vida para a escola, interrogam velhas práticas 

tradicionais e naturalizadas. Ao serem incorporados ao movimento da escola, trazem um 

desafio genuíno à formação, indicando que suas bases se alicercem através de estratégias de 

trabalho conjunto com a comunidade e para além dos muros da instituição.  

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A EFA tem se colocado enquanto peça fundamental em um processo amplo e tem sido 

um potencial instrumento de formação de sujeitos que poderão ser transformadores da 

realidade na qual vivem, considerando a atuação política e pedagógica pautada desde sua 

idealização na resistência ao acirramento das condições de vida no semiárido, trabalhando 

para fomentar uma formação que subsidie a atuação do jovem na sociedade e no território 

objetivando a sua inserção profissional, produtiva e social.  

Contudo, toda e qualquer ação da escola, se feita de forma isolada e descontextualizada, 

poderá perecer mediante aos entraves que a dimensão da materialização da existência humana 

representa. O trabalho da EFA está voltado para a formação humana integrada política e 

profissional de uma parcela de jovens que desenvolvem atividades rurais, para que esses 

ocupem os espaços sociais nos quais possam construir suas pautas e reivindicações buscando 

a estruturação de uma sociedade justa, humana e digna, mas também sejam capazes de 

promover o enfrentamento às adversidades de produção no território a fim de buscarem sua 

reprodução social. 

A escola precisa estar cada vez mais articulada aos movimentos sociais, seus sujeitos, 

projetos e pautas, para que, alimentando-se e também nutrindo essa base, fortaleça-se 

promovendo uma formação humana, contextualizada e de qualidade, que contribua para a 

reprodução camponesa e a dignidade dos sujeitos.  

 Tal estrutura social em seus determinantes é responsável pelas relações sociais que 

forjam a categoria juventude, suas condições e consequente heterogeneidade. A própria 

categoria “juventude rural” é erroneamente vista sob um olhar homogeneizador, o qual 

inviabiliza o debate sobre suas especificidades, a rica e diversa existência das várias 

condições juvenis.  

Por isso é importante vislumbrar o jovem do campo sob a luz das mudanças na 

sociedade, nas relações de trabalho e produção, em suas intermediações com a terra, as 

condições materiais de existência humana, o mundo do trabalho na dimensão agrícola e não 

agrícola e o modo de produção nos quais esses processos estão submetidos num tempo 

histórico de intensificação das tensões sociais, cuja a juventude é categoria chave.  

A expansão do capital agrário explicita as contradições do modo de produção e impõe 

dificuldades à reprodução social camponesa, com sérios desdobramentos à vida dos jovens em 

busca da construção de sua autonomia, indepenência e emancipação.   
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A EFA em si não pode transformar essa realidade, mas inegavelmente há um impacto 

exercido pela ação educativa daquela com frutos concretos que foram apresentados nesta 

pesquisa.  

É necessário que a formação escolar esteja integrada às várias políticas públicas para a 

juventude e o campo, posto que, representa uma estratégia para promover oportunidade, 

democratizar o acesso ao conhecimento sistematizado, viabilizar sonhos dos jovens no que 

tange à sua atuação profissional, produtiva e social.  

Esta pesquisa, ao ser finalizada através da elaboração desta Dissertação, pôde constatar, 

além de avanços, desafios nos caminhos para a efetivação da reprodução social camponesa. 

Estando a escola inserida na sociedade, que por sua vez, está submetida a um modo de 

produção e suas relações sociais, não pode, sozinha, transformar a realidade. Sua prática 

político pedagógica pode promover uma formação que fomente melhores condições de vida 

para as pessoas se associada a outros fatores, como a organização social e política, condições 

favoráveis para geração de renda, trabalho, produção, saúde, lazer. A educação por si só não 

garante a permanência do sujeito no campo e sua qualidade de vida, mas é um elemento 

importante para que os sujeitos com sua formação humanizante e crítica atuem nesse sentido. 

Isso se dá por que as condições materiais de existência humana são urgentes, sua efetivação é 

imprescindível.  

Em contraposição ao senso comum e a outros trabalhos acadêmicos, nos quais os pais 

almejam a saída dos jovens em busca de melhores condições de existência, ou outro projeto 

não agrário para “ser alguém na vida”, o discurso dos jovens egressos reforça o apoio e 

incentivo dos pais e familiares no ingresso à Escola Família Agrícola, dedicação aos estudos e 

permanência no campo. Tal fato pode ser explicado pelo envolvimento dos próprios pais, 

família ou pessoas do círculo de vivência dos jovens, com os sindicatos rurais dos 

trabalhadores, associações e também diretamente vinculados à construção do projeto EFA. 

Esse envolvimento e compromisso político possibilitou o desenvolvimento de uma formação 

humana social e crítica mediante as possibilidades e desafios no território e região aqui 

expostos, resultando no estímulo positivo à atuação e resistência dos jovens no campo.  

Em relação à atuação produtiva e social dos jovens egressos, há uma indicação de 

melhores resultados em municípios com um destacado histórico de formação e organização 

política popular entre aqueles que compõem a pesquisa de campo. É possível cogitar que esse 

fator possa ser um subsídio fundamental para a reprodução das condições materiais de 

existência dos jovens no campo. Surge a hipótese de vinculação entre dois fatores: o maior  
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nível de engajamento e articulação entre os movimentos sociais e entidades que compõem a 

rede parceira da EFA e a melhor  inserção dos jovens na dimensão produtiva, profissional e 

social, já que os resultados mais positivos advêm dos municípios mais promissores nesse 

sentido.  

Tais reflexões alimentam a curiosidade e anseio por novas investigações e incursões, 

desta vez, através de um retorno ao passado para refletir sobre o presente e vislumbrar o 

futuro. A problematização das condições nas quais as relações sociais estão sendo forjadas  no 

território pode fomentar estudos sobre a Educação Popular, o movimento eclesial de base e o  

sindicalismo rural na microregião foco desta. Fenômenos estes que não podem ser ignorados 

enquanto raiz histórica do projeto atual de Educação do Campo e são superficialmente 

mencionados em trabalhos acadêmicos sobre a promissora composição política e social do 

Alto Rio Pardo, sem ainda apresentar uma análise satisfatória e elucidativa. 

Ao desenvolver esta pesquisa, buscou-se elaborar um instrumento auxiliar e de serviço 

ao fortalecimento da Educação do Campo e já foi, em seus resultados preliminares, utilizada 

pela EFA Nova Esperança na construção de projetos que serão apresentados ao poder público 

estadual para angariar recursos e reafirmar a importância das EFAs para o desenvolvimento 

do campo e reprodução social dos jovens egressos.  

As EFAs estão envoltas no projeto de sociedade o qual a Educação do Campo almeja a 

fazer parte e construir, e, por isso, deve abraçar esse projeto com audácia e radicalidade, 

buscando atuar de forma articulada na sociedade. Os desafios políticos e pedagógicos para 

essa realização são inúmeros, mas a capacidade de articulação e consequente fortalecimento 

em suas trincheiras de luta apontam um bom caminho. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM EGRESSOS 

 

1-Município e comunidade: 

 

2- Quantos anos você tem?     (     ) feminino      (   )masculino 

 

3-Como conheceu a EFA e por que se interessou em estudar nela?  

 

4-Quais anos do ensino médio estudou na EFA? Em que período?   

 

5-Fale sobre a sua experiência como estudante na EFA. 

 

6-Ocupação: (   ) trabalho na propriedade familiar  (   ) trabalho assalariado na área de 

formação? Qual?____________________        (     ) trabalho assalariado em outras áreas? 

Qual?____________________   (   ) desempregado (   ) continuidade dos estudos  

(   ) outros 

 

- Conseguiu colocar o PPJ em prática?  

 

7- Fale sobre o trabalho ou atividade que exerce desde a conclusão do curso na EFA.  

 

8- Participa de movimento social, sindicato, associação, cooperativa ou organização 

comunitária? Qual? ____________________________ 

 

9-Você acha que a formação desenvolvida na EFA contribuiu para sua prática profissional, 

produtiva e social? Como?  

 

10-Faça uma avaliação sobre a EFA: (pontos positivos; O que poderia melhorar? Indicaria 

para outros?).  
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