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RESUMO 

Considerando a dificuldade no acesso à educação pela população rural e o atual 

processo de implementação de políticas públicas voltadas à universalidade da educação, 

este trabalho visa analisar de que forma o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, vem contribuir para fixar os jovens envolvidos 

no campo, promovendo a Educação do Campo, a partir da experiência vivida pela 

primeira turma de educandos concluintes do Assentamento Abril Vermelho localizado 

no município de Santa Barbara – PA. Para isso foi necessário um estudo por meio de 

pesquisa bibliográfica visando obter embasamento teórico para construção do trabalho 

investigativo in loco, onde foram aplicados questionários e entrevistas que 

possibilitaram a obtenção dos resultados discutidos neste trabalho. O estudo apontou 

que mesmo em meio aos percalços enfrentados, por ser a primeira experiência com o 

programa, observou-se que a avaliação ao final do curso foi positiva e que os estudantes 

concluintes puderam compreender a importância de se trabalhar com agricultura 

familiar e de contribuir com a comunidade onde vivem de forma a permanecerem no 

campo e compartilharem o conhecimento adquirido, valorizando a educação e a 

continuação dos estudos. 

  

Palavras-chave: educação do campo, jovens, agricultura familiar, políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Considering the difficulty in access to education for the rural population and the present 

process of implementation of the public policies focused on the universality of 

education, this study intends to analyze how the National Youth Inclusion Program, 

PROJOVEM Countryside - Knowledge of the Earth, contributes to keep young peasant 

involved in the countryside by promoting the Countryside’s Education, from the lived 

experience of the first class of graduating students of the Settlement Abril Vermelho in 

the city of Santa Bárbara - PA. For this study was necessary the bibliographical research 

in order to obtain theoretical embracement for the construction of the investigative work 

on the spot, where were applied questionnaires and interviews which allowed the 

obtained results discussed in this paper. The study found that even among the faced 

obstacles, by being the first experience with the program, it was observed that the 

evaluation of the course at the end was positive and that the graduating students were 

able to understand the importance of working with family farming and to contribute 

with their community in order to remain in the countryside and share the acquired 

knowledge, valuing education and continuing their studies. 

 

Keywords: rural education, youth, family farming, public policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação no Brasil, historicamente, não tem recebido a atenção devida dos 

gestores públicos e muito menos os investimentos necessários para o seu bom 

funcionamento. O contexto atual é caracterizado pela implementação de políticas 

públicas inconsistentes, que pintam uma dicotomia marcante no país: uma das mais 

acentuadas desigualdades sociais e uma das mais altas concentrações de renda do 

mundo (LOURENÇO & ALVES, 2012). 

A trajetória da educação rural, no Brasil, inicia-se na década de 1930 do século 

XX, paralelamente ao inicio da industrialização, que gerou um processo de intenso 

êxodo rural e crescente urbanização da população. Nasce marcada pelo discurso da 

modernização do campo e da necessidade de adaptar o camponês e suas práticas, 

sinônimo de atraso, aos novos padrões de agricultura que dariam suporte ao modelo 

industrial nascente. Desde então, foram inúmeras as propostas educativas de cunho 

formal e informal para o meio rural. Tais experiências, porém, sempre foram 

fragmentadas, algumas vezes sobrepostas, respondendo a interesses conflitantes, tendo 

papel secundário nas políticas de educação (CÉLIA & FREITAS, 2011). 

Contudo, o fortalecimento dos movimentos sociais rurais pela educação fez 

emergir outras perspectivas a partir da década de 1950, trazendo uma nova concepção 

de rural e de educação do campo, de um camponês que se vê como sujeito do 

desenvolvimento e o campo como espaço de vida, de trabalho e de cultura, encontrando 

um sentido e a possibilidade de atualizar-se sem perder a essência da sua identidade. 

Neste contexto a educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas 

instâncias municipal, estadual e federal nos últimos anos (SOUZA, 2008, OLIVEIRA, 

2013). 

Considerando as mudanças conjunturais pelas quais o país tem passado 

particularmente na última década, especialmente frente à demanda por atendimento 

satisfatório a todos na educação, pode-se dizer que recentemente a educação de jovens 

no Brasil tem se tornado foco das agendas de governo e políticas governamentais. O 

cenário passa a se alterar a partir do final dos anos 1990 e início dos anos 2000 com o 

governo Lula, significativamente com relação à temática da Educação do Campo, tanto 

para sua implementação, quanto para os condicionantes sociais. Observam-se iniciativas 

públicas que envolvem parcerias com instituições da sociedade civil, mobilizando as 
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várias instâncias do poder executivo federal, estadual e municipal, embora possam ser 

apontadas deficiências na sua execução, por exemplo, por não abranger de forma 

satisfatória as demandas da juventude, uma vez que o atendimento a esses jovens e 

adultos muitas vezes se dá em programas ou projetos que são políticas de governo 

pontuais e compensatórias (OLIVEIRA, 2013). 

É neste contexto que o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Campo surge, 

significando um anseio e a necessidade dessas famílias pelo direito à universalidade da 

educação de forma a garantir um ensino com um currículo específico e condizente com 

a realidade desses jovens, visando conforto e valorização, para que os mesmos não 

precisem migrar para o espaço urbano em busca de oportunidades, garantindo a 

oportunidade de escolarização no nível do ensino fundamental a jovens agricultores 

familiares excluídos do sistema formal de ensino. 

 

1.1. Justificativa  

Com a premissa de avaliar a experiência do PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra vivida pela primeira turma de educandos concluintes do Assentamento Abril 

Vermelho localizado no Município de Santa Bárbara, Estado do Pará, de forma a 

analisar as principais mudanças já ocorridas e as perspectivas futuras desses jovens 

advindas através dos objetivos do programa. Este trabalho não se atém à proferir de 

forma específica sobre a construção do contexto educacional brasileiro até os dias de 

hoje, e sim analisar o que temos de relevante na literatura que nos permita a promoção 

de uma abordagem sistêmica
1
 de como chegamos até as necessidades dos movimentos 

sociais e a implantação de uma política pública voltada especificamente ao jovem rural 

com preceitos de Educação do Campo.  

Uma vez que os assentamentos de reforma agrária ainda são vistos como locais de 

atraso e marginalização, onde normalmente pessoas advindas da periferia das grandes 

cidades se alojam, a relevância deste trabalho se dá na contribuição que o mesmo 

provém não só à comunidade estudada, como para todas as outras que tenham acesso ao 

conhecimento aqui produzido, de compreender sua realidade quanto aos conhecimentos 

                                                      
1
 Vide SCHMITZ, H. Abordagem sistêmica e agricultura familiar. In: MOTA, D. M.; SCHMITZ, H.: 

VASCONCELOS, H. E. M. (Orgs). Agricltura Familiar e Abordagem Sistêmica. Aracajú: Sociedade 

Brasileira de Sistemas de Produção, 2005. p. 19-52. 
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da agricultura familiar e da importância das organizações e do empoderamento rural em 

prol da educação do campo para a capacitação dos jovens que futuramente tendem a 

assumir o sistema produtivo vigente no assentamento, além de trazer visibilidade aos 

espaços de reforma agrária, como locais de garantia da produção agrícola sustentável e 

de qualidade.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a experiência do PROJOVEM Campo – 

Saberes da Terra pela primeira turma de educandos concluintes do Assentamento Abril 

Vermelho e de que forma esta política vem contribuir com a fixação destes jovens no 

campo e por meio do estabelecimento da Educação do Campo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o protagonismo e organização dos agricultores em prol da 

Educação do Campo; 

 Analisar o envolvimento do município de Santa Bárbara, empresas de 

assistência técnica, secretarias entre outros na obtenção e manutenção do 

programa; 

 Avaliar os possíveis impactos e oportunidades advindos da implantação do 

programa no contexto educacional do município de santa Bárbara; 

 Analisar o nível de interesse dos educandos pelos assuntos ministrados e a 

aproximação dos conteúdos com a sua realidade; 

 Avaliar a efetiva contribuição do programa na vida dos jovens e da 

comunidade com o enfoque na permanência desses no campo por meio da 

capacitação;  

 Destacar qual a contribuição do programa para do fortalecimento da 

agricultura familiar no assentamento. 
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2. METODOLOGIA 

A construção deste trabalho se deu em dois momentos: primeiramente por meio 

de pesquisa bibliográfica a fim de obter embasamento teórico suficiente e a pesquisa de 

campo. Esta pesquisa teórica se deu através da consulta a livros, artigos e sites 

governamentais da Internet, que possibilitassem o entendimento sobre o Programa de 

Inclusão de Jovens do Campo, o PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, políticas 

públicas para fixação do jovem no campo e incentivo à Agricultura Familiar e 

sustentabilidade.  

No segundo momento, para construção do trabalho investigativo in loco, utilizou-

se de visita à primeira turma de estudantes vinculados ao PROJOVEM Campo – 

Saberes da Terra onde foram aplicados questionários estruturados; entrevista oral 

semiestruturada com o professor presente, deixando-o livre na expressão de suas 

respostas; observação sistemática aberta, de forma que todos os presentes tinham 

conhecimento que estavam sendo observados e que essas observações seriam tomadas 

como parâmetro avaliativo  e entrevista estruturada com a Coordenadora do programa 

no assentamento, finalizando o processo de pesquisa e obtenção dos dados com a 

sistematização, análise e discussão dos mesmos. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. DISCUTINDO CONCEITOS E O PROTAGONISMO DOS 

TRABALHADORES RURAIS NA OBTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

3.1.1. Educação do Campo em meio a um contexto de hegemonia 

capitalista 

O modelo de educação implantado no Brasil, desde 1500 até os dias de hoje é 

marcado por um contexto excludente, servindo para atender principalmente às elites e 

seus interesses, sendo inacessível para grande parte da população, e quando se trata da 
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população rural, excluída do sistema formal de ensino, esta realidade é ainda mais 

marcante. Assim, a história da escola brasileira desde o período colonial até o período 

republicano é marcada pelo não atendimento às demandas e anseios das populações 

rurais, reproduziu-se um modelo curricular urbano e voltado a reforçar os valores dessas 

elites, desestimulando os que estudam e vivem no espaço rural, tornando cada vez 

maiores as demandas por uma educação específica para as populações tradicionais. 

Contudo, mesmo que os anseios e as demandas específicas existissem, Silva 

(2012, p. 1) reforça que o imaginário das elites do Brasil agrário era de que “as 

mulheres, indígenas, negros e trabalhadores rurais não precisavam aprender a ler e 

escrever, visto que nessa concepção para desenvolver o trabalho agrícola não precisava 

de letramento”. 

 Portanto, Oliveira (2011, p. 415) comenta que “somente no contexto da 

Revolução de 1930, com a mobilidade social promovida pela nova ordem político-

econômica, que arrefece o poder das velhas oligarquias e cria condições para a 

implantação do capitalismo industrial”. 

Ainda hoje, percebe-se que o poder público e econômico das velhas oligarquias 

funciona como controlador da visão de educacional rural, ainda muito condicionada 

pelas matrizes culturais latifundiárias, vinculada às amarras de projetos de 

"modernização do campo", patrocinado por organismos de "cooperação" norte-

americana e difundido através do sistema de assistência técnica e extensão rural 

(CALAZANS, 1993).  

A polarização entre as agriculturas cresce mais à medida que as contradições da 

lógica capitalista se tornam mais explícitas, acirrando o contraponto entre lógicas ou 

modos de produção agrícola. Sendo assim, Molina & Freitas (2011, p. 19) defendem 

que “há uma forte dominação econômica e hegemonia cultural da agricultura capitalista 

sobre a camponesa, [...] em vias de extinção ou de subordinação total à lógica do 

capital”. 

Este contraponto começa a ultrapassar a lógica produtiva e passa a ser 

principalmente de cunho ideológico, reafirmando as mais diversas formas de pensar dos 

trabalhadores rurais em relação à sua realidade e que divergem quase na totalidade com 

as pensadas pela lógica do capital. 
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3.1.2. O protagonismo dos movimentos sociais do campo  

As relações de poder e desigualdade entre os homens passam a se estabelecer 

conforme se dá a evolução das formas de intervenção na natureza através do trabalho. 

Sendo assim, a liderança passava estava nas mãos de quem detinha o controle destas 

formas de intervenção, vinculado aos resultados acumulados pelo trabalho. A partir 

desta lógica, com o advento do capitalismo, que visa a exploração e apropriação de 

capital, a realidade de desigualdade é acentuada, bem como as desigualdades entre os 

homens (NASCIMENTO, 2005). 

Esta hegemonia capitalista tanto nos aspectos gerais de conformação do sistema, 

quanto no aspecto específico, se tratando do agronegócio, traz a concepção do homem 

rural como exemplo de atraso, independente de suas faculdades mentais e consciência 

do contexto que está inserido, desconsiderando este como um ser capaz de pensar por si 

só e fazer suas decisões (LEITE, 1999).  

Em uma realidade onde a hegemonia capitalista a nível mundial é evidente, Marx 

(1845) sugere que uma compreensão da complexidade e multidimensionalidade desta 

realidade não deve ser captada sob a forma de objeto, mas que, nesta conjuntura onde se 

objetiva o trabalho humano, a compreensão com atividade sensorial-humana seria a 

prática recomendada. Desta forma seria possível analisar as pretensões de cada ser com 

a premissa da justiça e igualdade social, avaliando a prática como parâmetro 

fundamental da verdade, uma vez em que há de forma permanente e em medida 

crescente da consciência crítica sobre o trabalho humano construindo uma influência 

reflexiva sobre o ser humano que pensa e age.  

O crescimento e alargamento da ampliação das construções teóricas elaboradas, 

em especial pela sociologia rural, tem possibilitado o reconhecimento do homem do 

campo como protagonista, com capacidade e autonomia para direcionar sua vida, bem 

como as relações sociais em que está envolvido, capaz de refletir sobre seu contexto, se 

organizar e se articular em prol de seus direitos fundamentais, como a Educação do 

Campo. (MARTINS, 2001). 

Neste contexto, para o estabelecimento de uma novo modelo educacional, Paulo 

Freire surge como revolucionário da prática educativa, em que Leite (1999) acrescenta 



7 

 

 

 

que, uma vez que criados os métodos de educação popular tendo por suporte filosófico-

ideológico os valores e o universo sociolinguístico-cultural desses grupos rurais, foi 

possível admitir o caráter de valorização da atividade sensorial-humana, defendido por 

Marx, considerando este como o critério da verdade. Nascimento (2005) afirma que 

Freire foi capaz de redimensionar o papel da educação enquanto uma das possibilidades 

de mudança ou transformação da realidade social, política, econômica apresentada aos 

seres humanos. 

Mesmo com a gloriosa contribuição de Freire, o termo Educação do Campo só 

passa a ter destaque por meio do protagonismo dos trabalhadores rurais na luta pelos 

direitos à educação (MOLINA & FREITAS, 2011). Nesta ocasião, para os mesmos 

autores, “os Movimentos de Educação do Campo trazem como novidade justamente o 

protagonismo dos sujeitos, quando visualizados como subordinados, encontravam-se 

tão distantes do cenário educacional brasileiro: os trabalhadores rurais”.  

Contudo, o que se apresenta atualmente ainda se configura em uma educação das 

massas, reproduzindo o conceito de Educação Rural, reduzindo a educação a uma série 

de características que evidenciam valores do mundo urbano, identificados por Caliari et 

al (2002), tais como:  desvalorização da cultura e valores locais, conteúdos 

fragmentados e distantes da realidade vivida pelos estudantes e dominação do urbano 

sobre o rural. 

Por esse motivo, os movimentos sociais e organizações de trabalhadores rurais 

não visam somente obter uma escola, mas uma educação vinculada ao seu modo de vida 

e mediada pelo trabalho na terra, sendo esta uma educação que represente as lutas desta 

classe (NASCIMENTO, 2005). 

Com isso, a Educação do Campo representa uma nova concepção de rural, 

apresentando a valorização dos conhecimentos práticos desses camponeses e 

enfatizando o campo como um local de trabalho, moradia, lazer, de construção de 

possibilidades envolvendo reprodução social, mudança na forma de viver e produzir, 

incluindo desenvolvimento sustentável (NASCIMENTO, 2005; SOUZA, 2008). Para 

Molina & Freitas (2011, p. 19) “a Educação do Campo compreende os processos 

culturais, as estratégias de socialização e as relações de trabalho vividas pelos sujeitos 

do campo em suas lutas cotidianas para manterem essa identidade como elementos 

essenciais de seu processo formativo”. 
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Para que se fomentasse a ideia de uma educação do campo haveria a necessidade 

de que isto se respaldasse legalmente, sendo assim, para Souza (2008),  

“[...]O marco da inserção da educação do campo na agenda política e na política 

educacional pode ser indicado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a LDBEN 9394/96, ao afirmar, em seu artigo 28, a possibilidade de 

adequação curricular e metodologias apropriadas ao meio rural; flexibilizar a 

organização escolar, com adequação do calendário escolar” (SOUZA, 2008). 

 

Para que a visibilidade dos Movimentos de Educação do Campo fosse ainda mais 

estabelecida, as reinvindicações começaram a se formalizar a partir da I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em 1998 e promovida pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, que fortaleceu o processo de inserção 

da educação do campo na agenda política. 

Ainda no ano de 1998 houve o lançamento do Programa Nacional da Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), o qual demonstrou o fortalecimento da Educação do 

Campo, a nível da política educacional, por meio da força dos movimentos sociais. 

Recentemente o Decreto n° 7.352/2010, em destaque para o Artigo 1º que traz o 

reconhecimento jurídico do direito à educação universal, bem como da promoção 

obrigatória deste direito pelo Estado, intervindo nas especificidades necessárias ao 

cumprimento e garantia dessa universalidade. 

Contudo, como já citado, há uma grande diferença entre o que buscam os 

Movimentos de Educação do Campo e a ideologia governamental, sendo assim, é fácil 

perceber a presença de dois conceitos bastante parecidos em termos, porém 

completamente diferentes quanto à ideologia, sendo esses os conceitos de: educação 

rural, considerando o espaço rural como lugar de atraso e construída principalmente sob 

a ideologia governamental do início do século XX; e a educação do campo que expressa 

a ideologia e força dos movimentos sociais do campo, na busca por uma educação 

pública que valorize a identidade e a cultura dos povos do campo, numa perspectiva de 

formação humana e de desenvolvimento sustentável local (LEITE, 1999; SOUZA, 

2008).  

Foi este protagonismo dos movimentos sociais rurais que trouxe finalmente a 

construção da concepção de Educação do Campo e que se chocou (propositalmente) 

com o que tínhamos e o que não tínhamos no Brasil quanto às políticas de educação 

rural na história da educação brasileira. Conforme cresceu a força dos movimentos, as 
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temáticas envolvendo desenvolvimento local e ambiental passaram a ser mais debatidas 

e cada vez mais evidentes, principalmente aproveitando a inserção de questões 

ambientais no cenário mundial a partir metade da década de 1980 e durante a de 1990. 

Durante a II Conferência por uma Educação Básica do Campo, ocorrida em 2004, 

explicitou-se a intenção de organizar um projeto de sociedade a partir da educação, 

sendo este justo, igualitário e democrático, tomando esta II Conferência grande 

proporção. Se contrapondo ao agronegócio, os mesmos espaços e projetos passaram a 

indicar uma forte discussão sobre desenvolvimento sustentável do campo, trazendo a 

importância de se discutir sobre a problemática ambiental.  

Compreendido o exposto, torna-se clara a viabilidade de se defender a educação 

como um direito básico do ser humano e que se norteia em defesa da diversidade étnico-

cultural. Esta viabilidade, legitimada e amparada por argumentos jurídicos, corrobora 

com os argumentos desses protagonistas em um projeto inovador para a mudança de 

uma educação rural para a Educação do Campo, com anseios que entornam abordagens 

metodológicas específicas, como a Pedagogia de Alternância e o desenvolvimento local 

responsável por meio do desenvolvimento sustentável. 

 

3.2. IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A 

ADOÇÃO DA PEDAGOGIA DE ALTERNÂNCIA NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

3.2.1. Desenvolvimento local sustentável: complemento das lutas e 

reconhecimento da Educação do Campo 

Frente a crescente polarização da agricultura familiar com as práticas cada vez 

mais destrutivas da agricultura convencional, devido os esgotamentos dos recursos 

naturais, pela perda do conhecimento tradicional, destruição da biodiversidade, entre 

outros motivos, que se começou a pensar em sustentabilidade.  
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Conferências como a Rio 92
2
 trouxeram à tona a necessidade de repensar o 

modelo de desenvolvimento da produção atual, possibilitando a aprovação de 

documentos relevantes e novas propostas para o modelo vigente, como a Agenda 21
3
. 

De acordo com o relatório publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento “Nosso Futuro Comum” apud Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (2013), o desenvolvimento sustentável é aquele que "atende 

as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às próprias necessidades". Contudo, este não deve ser visto somente como 

mantenedor de necessidades, porém deve perpassar também pelo desenvolvimento 

social, econômico e de preservação ambiental (BARBOSA, 2008). 

Considerando o adendo relevante de Barbosa (2008), o desenvolvimento 

sustentável do campo deve considerar a busca da relação de equilíbrio entre meio 

ambiente e a sociedade, admitindo a intervenção humana à natureza e aos recursos 

naturais, porém de maneira responsável. 

Por conseguinte, a relação da Educação do Campo com o Desenvolvimento 

Sustentável é essencial para a manutenção e equilíbrio da sociedade com a natureza. 

Alcançar o desenvolvimento local sustentável por meio da Educação do Campo é 

integrar, atores sociais institucionais, espaços produtivos, mercados e políticas públicas 

que propiciem o alcance da equidade, respeito à diversidade e justiça e inclusão social, 

fortalecendo a abordagem de Barbosa sobre como de fato deve ser o resultado do 

desenvolvimento sustentável. 

Na relação com a educação do campo, o desenvolvimento sustentável torna-se um 

grande desafio uma vez que as políticas públicas de educação do campo devem 

contemplar tanto o direito universal à educação quanto a diversidade do espaço 

rural, assegurando o reconhecimento das diferenças. (SILVA, 2012) 

 

Como a educação do campo ocorre de forma a construir um conhecimento 

responsável, agregando e inter-relacionando conhecimentos científicos aos tradicionais, 

a teoria com a prática do meio rural em que o aluno está inserido, a Pedagogia de 

Alternância se torna uma alternativa para a continuidade de comunidades e 

                                                      
2
 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro 

em 1992. 
3
 A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica. Ministério do Meio Ambiente – MMA, 2013. 
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conhecimentos, admitindo as especificidades complacentes com o desenvolvimento 

sustentável e entendendo a heterogeneidade do campo de forma a facilitar a 

compreensão e estudos voltados ao campo. 

A discussão sobre o desenvolvimento sustentável se adequa a esta proposta por 

acreditar-se que o objetivo primeiro da população rural ou do campo é alcançar o 

desenvolvimento rural, mas com respeito as suas limitações e conhecimento dos 

sistemas naturais, obedecendo e adequando-se aos seus mecanismos e estratégias de 

reprodução natural. 

Estas estratégias devem obedecer as dimensões: Social, que se entende como a 

criação de um processo de desenvolvimento que seja sustentado por um outro 

crescimento e subsidiado por uma outra visão do que seja uma sociedade boa; 

Econômica, que deve ser tornada possível através da alocação e do gerenciamento mais 

eficiente dos recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e privados; 

Ecológica, que pode ser melhorada utilizando-se de ferramentas capazes de 

intensificando o uso do potencial de recursos dos diversos ecossistemas, com um 

mínimo de danos aos sistemas de sustentação da vida; Espacial, que de ser dirigida para 

a obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor 

distribuição territorial de assentamentos urbanos e atividades econômicas e Cultural, 

incluindo a procura de raízes endógenas de processos de modernização e de sistemas 

agrícolas integrados, processos que busquem mudanças dentro da continuidade cultural 

e que traduzam o conceito normativo de ecodesenvolvimento em um conjunto de 

soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área. (SACHS, 1993, p. 

37-38) 

O paradigma de sustentabilidade apresentado no século XX e XXI supõe a adoção 

do cultivo destas dimensões, para que se possa alcançar um desenvolvimento rural que 

atenda aos interesses da população que mora e quer continuar vivendo no meio rural 

com qualidade de vida em condições de empoderamento existencial e social.   

 

3.2.2. Adoção da Pedagogia de Alternância como metodologia capaz de promover 

o Desenvolvimento Sustentável e a Educação do Campo 
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O objetivo básico Pedagogia da Alternância é assumir o trabalho como princípio 

educativo, sendo assim, atualmente no Brasil, jovens e adultos têm sido capazes de 

continuar os estudos e acessar os conhecimentos científicos e tecnológicos sem precisar 

deixar de trabalhar. Uma metodologia capaz de unir o cotidiano de forma a capacitar a 

população rural, promovendo o seu desenvolvimento. 

Surgiu por meio de movimento de camponeses e população rural pela 

diferenciação da educação vigente na França, nascendo assim a alternância pedagógica 

entre a escola e a família, após a Segunda Guerra mundial (CORDEIRO et al, 2011). 

Sendo que sua introdução no Brasil, segundo os mesmos autores, remonta à década de 

1960. 

Os atores locais conhecem o Programa de Alternância sob o modelo italiano e, 

assim, fundam as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), por meio da União Nacional 

das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (Unefab) e das Casas Familiares Rurais 

(CFRs), duas experiências educativas em alternância que marcam o Movimento 

Maisons Familiales Rurales no Brasil. (CORDEIRO et al, 2011). 

 

Ao abordar a pedagogia de alternância em seus projetos e programas, como o caso 

do PRONERA, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

defende a questão de as populações rurais morarem, estudarem e viverem no campo e 

sendo assim, essas atividades são indissociáveis, assumindo ao programa fases 

denominadas de tempo-escola e tempo-comunidade. Sendo assim, admitindo o grande 

êxodo dos jovens do meio rural, a pedagogia de alternância traz alternativas para a 

fixação desse jovem no campo e sua capacitação, continuidade dos seus estudos e 

desenvolvimento local, além de “atender as especificidades e diversidade exigidas pelas 

populações do campo na elaboração de projetos a serem financiados pelo MEC, como o 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra”, comenta Cordeiro et al (2011, p. 120). 

 Percebe-se que os debates de sustentabilidade parecem distantes dos projetos 

pedagógicos da escola convencional, sendo este bastante consolidado nos discursos de 

movimentos sociais, tornando assim as escolas do campo, no caso, as Escolas Famílias 

Agrícolas – EFAs um diferencial em relação às outras escolas e despertando o interesse 

do jovem pelo campo e pelas práticas agrícolas. 

 

3.3. JOVENS DO CAMPO E SUAS DEMANDAS POR POLÍTICAS PÚBLICAS 

ESPECÍFICAS 
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Quando se fala em jovens rurais, percebemos que há uma forte dicotomia entre as 

visões de enquadramento dessa juventude. Se por um lado temos um jovem que sofre 

com a desvalorização do campo, ganhando uma imagem pejorativa que os associa a 

“peões” e “aqueles que moram mal”, por outro temos um jovem deslegitimado pelos 

outros como “muito urbanos”, assumindo desde sempre essa condição de subalternidade 

na posição hierárquica não só da família, como da sociedade (CASTRO et al, 2009).     

Considerando a realidade precária da educação no Brasil e a ineficiência do 

sistema educacional ainda mais acentuada quando voltamos nossos olhos para o mundo 

rural, para além da estrutura, a oferta educacional é insuficiente, sendo esta somente 

para os anos iniciais do ensino fundamental. Sendo assim, torna-se inviável estudar na 

mesma escola, ou até no mesmo município, mesmo para os estudantes que almejam dar 

continuidade nos seus estudos.  

Molina & Freitas (2011, p. 19) apresentam dados importantes sobre essa carência, 

dando destaque a taxa de analfabetismo de 23,3% na área rural, três vezes superior à da 

zona urbana; a escolaridade média da população de 15 anos ou mais, é de 4,5 anos; e a 

estrutura das escolas de ensino fundamental é extremamente precária, possuindo 75% 

dos alunos em escolas que não dispõem de biblioteca, 98% em escolas que não possuem 

laboratório de ciências, 92% em escolas que não têm acesso à internet.  

Ainda segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -PNAD 

(2006) tem-se que 26,16% dos jovens do campo não concluíram o primeiro segmento 

do ensino fundamental e que 61,80% não concluíram a segunda etapa do ensino 

fundamental. 

Ainda é muito arraigado nos gestores públicos o imaginário sobre a inferioridade do 

espaço rural, destinando a ele o que sobra no espaço urbano. Isto funciona não só 

com o mobiliário para as escolas do meio rural, mas também com os meios de 

transporte. Quanto aos educadores, eles não são concursados, mudam várias vezes 

de escola num mesmo ano letivo, têm baixa remuneração e suas condições de 

trabalho são extremamente precárias. (MOLINA & FREITAS, 2011). 

 

Contudo, justamente devido aos problemas estruturais encontrados, grande parte 

do Movimento de Educação do Campo tenta reduzir essa intensa desigualdade vivida 

pelos jovens rurais quanto ao acesso à educação, na luta contra a invisibilidade dos 

jovens no campo principalmente em relação às mudanças conjunturais ocorridas no 
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Brasil na última década, especialmente frente à demanda quanto à universalidade da 

educação. Assim sendo, observa-se um aumento em potencial da educação e da 

visualização dos jovens no país, o que tem se tornado foco das agendas de governo e 

políticas governamentais (OLIVEIRA, 2013). 

Para tanto, nas lutas travadas pelos movimentos sociais e sindicais do campo, no 

Brasil, foi conquistado um programa de educação do campo específico para jovens, que 

concilia e reforça a dupla jornada indissociável campo-lar, o PROJOVEM Campo- 

Saberes da Terra que oferece qualificação profissional e escolarização aos jovens 

agricultores familiares. 

Embora esses programas enfrentem dificuldades em sua execução – especialmente 

no que diz respeito à quantidade e à morosidade na liberação dos recursos para 

efetivação das ações que apoiam –, eles constituem-se em práticas concretas de parte 

das concepções da Educação do Campo. (MOLINA & FREITAS, 2011). 

 

Ainda segundo os autores, “ainda que sejam insuficientes, em termos da ação do 

Estado para caracterizar uma política pública estrutural e diferenciada, esses programas 

são passos importantes no cumprimento do direito à educação dos povos do campo”. 

 

3.3.1. PROJOVEM Campo – Saberes da Terra: objetivos e caracterização 

Como já comentada, umas das questões mais delicadas é a permanência do jovem 

no campo uma vez que o campo ainda carece de incentivos diretos a estes, garantindo 

que estes não sejam obrigados a migrar para espaço urbano em busca de oportunidades, 

para isso conciliar o tempo disponibilizado à escola e ao trabalho familiar é um grande 

desafio.  

Trazendo como base de formação o vínculo entre o desenvolvimento sustentável, 

a pedagogia de alternância e a agricultura familiar, o PROJOVEM Campo - Saberes da 

Terra é criado com o objetivo de ampliar o acesso à educação de qualidade e 

respeitando as necessidades específicas dos jovens do campo e oferece qualificação 

profissional e escolarização aos jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não 

concluíram o ensino fundamental. 

Em 2007 a ação Saberes da Terra foi integrada ao Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens - PROJOVEM, sob gestão da Secretaria Nacional de Juventude, possuindo 

também três outras modalidades: Adolescente, Trabalhador e Urbano. 
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O curso tem a duração de dois anos com recomendação de pelo menos 1.800 

horas na escola e 600 horas no tempo comunidade, tendo os jovens que obedecerem a 

frequência mínima de 75% da carga horária total correspondente a 2.400 horas, 

recebendo uma bolsa de R$ 1.200,00 em 12 parcelas. Contudo é importante ressaltar 

que o formato do programa varia sob a responsabilidade de cada estado, de acordo com 

as características da atividade agrícola local. 

É oferecido através da Metodologia de alternância que intercala tempo-escola e 

tempo-comunidade. De acordo com o Ministério da Educação (2009), o tempo-escola é 

o período de aulas realizadas pelos educadores nos espaços físicos da escola e o tempo-

comunidade ocorre diretamente nas suas comunidades, espaço parcialmente 

acompanhado pelo Educador e onde realizam atividades educativas, incluindo projetos e 

pesquisas.
4
 Desta forma é compreendido um processo capaz de articular os saberes 

científicos aos saberes populares, de forma recíproca em que se transforma uma 

realidade trabalhando com a ciência e as perspectivas das comunidades. 

O currículo do programa se organizado em cinco eixos articuladores, sendo: 1º 

Agricultura Familiar Identidade, Cultura, Gênero e Etnia, 2º Sistema de Produção e 

Processo de trabalho no Campo, 3º Cidadania Organização Social e Políticas Pública, 4º 

Economia Solidária e 5º Desenvolvimento Sustentável e Solidário. Nas áreas de 

conhecimento: Linguagem e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, 

Ciências Naturais e suas tecnologias e Ciências Agrárias
5
, integrando-a no processo de 

interdisciplinaridade, tendo o dialogo constante com a realidade do educando(a). 

Isto se torna um diferencial uma vez que, quebra com um dos problemas históricos 

educacional no campo que é um currículo fragmentado, descontextualizado, com 

características urbanocêntricas que, ao invés de desvelar os problemas do povo do 

campo, oculta esta realidade (TEIXEIRA, 2012). 

 

Sendo assim, o objetivo principal do programa é contribuir para a formação do 

jovem no campo estimulando  o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e 

da comunidade por meio de suas ações diretas com atividades curriculares e 

pedagógicas conforme as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do 

Campo – Resolução CNE/CEB Nº 1 de 03 de abril de 2002. 

                                                      
4
 Informações extraídas do Caderno pedagógico do PROJOVEM Campo-Saberes da Terra. p.14 da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização. Ministério da Educação. 
5
 Ibidem. 
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Porém, há alguns desafios para a execução eficiente do programa. É importante 

que todos os atores envolvidos definam suas responsabilidades afim de manter o 

interesse na administração do programa, garantindo o bom andamento do mesmo. Uma 

vez que esta relação não se estabelece, problemas infraestruturais, sociais, ausência do 

poder público entre outros desequilíbrios podem surgir, impedindo assim o bom 

encaminhamento do programa e refletindo no desinteresse dos jovens envolvidos. 

De acordo Bittencourt (2009, p.16), “os municípios permanecem atrelados a uma 

dependência econômico-financeira da União no contexto de uma política fiscal 

desfavorável aos municípios”. Devido a isto, o mesmo autor afirma que muitos dos 

recursos são limitados frente às demandas da sociedade, minimizando ainda mais a 

aplicação dos recursos à educação. 

Contudo, como afirma Lourenço & Alves (2012, p.7) o interesse dos jovens que 

ingressam no programa é cada vez maior, uma vez que o conteúdo ministrado 

corresponde ao que veem no seu dia-a-dia e não contemplando apenas o cenário urbano. 

Além da metodologia utilizada que admite que o estudante possa manter os estudos e o 

trabalho na agricultura de forma que o programa contemple e respeite seus 

conhecimentos, como uma real troca recíproca. Ressaltando a importância de se 

resolver os problemas de forma a esclarecer os objetivos, visando a continuidade do 

programa. 

 

4. PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA E SEUS REBATIMENTOS 

PARA OS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO ABRIL VERMELHO 

 

4.1. DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Assentamento Abril Vermelho é localizado do município de Santa Bárbara do 

Pará, pertence à Mesorregião Metropolitana de Belém, mais precisamente à latitude 

01º13'25"S e longitude 48º17'40"W, na região nordeste do Estado do Pará. O 

assentamento periurbano Abril Vermelho também se localiza próximo à região turística 

do município de Mosqueiro, área de praias e grande movimento. 
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Figura 1. Mapa de localização do município de Santa Bárbara no Estado do Pará - Brasil, com a área de 

estudo destacada através do triângulo azul. 

 

Fonte: Google Earth 

 

4.2. ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA ABRIL VERMELHO: 

HISTÓRICO E POTENCIALIDADE LOCAL 

 

4.2.1. Breve histórico da ocupação 

A ocupação organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) se 

iniciou em abril do ano de 2004, com membros oriundos de três outros acampamentos 

dos municípios de Castanhal, o acampamento “Rosely Nunes”, de São Francisco do 

Pará, o “Rosa Luxemburgo” e de Santa Izabel do Pará, o “Iza Cunha”. Devido uma 

grande dívida com a União as áreas da antiga empresa Dendê Pará S/A (DENPASA) 

foram ocupadas de acordo com o Artigo 184 da Constituição Federal Brasileira de 

1988.   

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia 

e justa indenização em títulos da dívida agrária.  

 

Em entrevista, a Coordenadora do Programa PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra comentou que, após ter sido ocupada por cerca de 400 famílias ligadas ao 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a área do assentamento Abril 

Vermelho, correspondente a 6.800 hectares, foi declarada como de “interesse social para 
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fins de reforma agrária” já em 2005. Contudo, somente em 2006 que essas famílias 

foram assentadas, dando origem ao assentamento que chamaram de Abril Vermelho 

(LEITE et al, RODRIGUES et al, 2012). Estas terras foram oficialmente incorporadas 

ao Programa de Reforma Agrária do Governo Federal em dezembro de 2008, e a partir 

deste ano passaram a ser emitidos os títulos de posse em nome do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Entretanto, o referido assentamento somente foi formalmente instituído, em 

meados de 2009, após a aprovação do Relatório de Viabilidade Ambiental (RVA) e 

obtenção da Licença Prévia (PL). 

Atualmente, permanecem 370 famílias cadastradas, no INCRA, e cerca de 100 

famílias agregadas no assentamento, o que corresponde a aproximadamente, 1.000 

pessoas, vivendo da produção agrícola, artesanal e apícola, que são as principais 

atividades desenvolvidas pelos assentados, e com um pequeno percentual de 

escoamento para geração de renda. 

Embora haja um número significativo de famílias assentadas, não existe no 

assentamento assistência na área da saúde, educação, lazer e a infra-estrutura local é 

inadequada, possibilitando diversos problemas como a proliferação de doenças, 

marginalização, gravidez precoce, evasão escolar, exclusão social, baixa expectativa de 

vida, dentre outros problemas sociais. 

Com o intuito de contornar essas mazelas, há a necessidade de organização e ação 

entre os moradores do assentamento, que atualmente é dividido em polos e possui 

associações e cooperativas distribuídas entre eles. Associações capazes de alcançar 

muito do que falta na medida de suas necessidades, entre elas uma das mais 

importantes, a educação dos jovens, promovida na face deste trabalho através do 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra. 

4.2.2. Quanto à produção 

Conforme decretado pelo Código Florestal – Lei Federal n° 4771/65, após a 

divisão das terras para a produção, os assentados devem respeitar as delimitações de 

20% da área destinada para os cultivos agrícolas e 80% destinada à Reserva Legal.  

[...] § 2º. III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 

posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
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dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.  

 

Sendo assim, as terras destinadas à produção são aproveitadas para a produção de 

culturas perenes e de ciclo curto, enfatizando culturas predominantes na região e se 

caracteriza pelo sistema itinerante no plantio de mandioca, milho e feijão, além da 

criação de pequenos animais e lotes cercados por igarapés, promovendo assim uma das 

principais oportunidades em se trabalhar com agricultura familiar: a autonomia 

alimentar dessas famílias, que consomem o que produzem.  

Os agricultores do Abril Vermelho vendem seus produtos aos atravessadores de 

variados municípios, os agricultores que têm como se deslocar normalmente 

comercializam para o município de Santa Isabel, Santa Bárbara e  Santo Antônio do 

Tauá além das feiras da capital. 

 

4.2.3.  Quanto à produção familiar sustentável 

Do ponto de vista da sustentabilidade, percebe-se que, ainda que seja uma 

abordagem recente é uma prática executada no assentamento e em constante incentivo e 

crescimento, caracterizando o local como provedor de produtos diferenciados ao 

mercado.  

Neste contexto, atualmente o se tenta introduzir tecnologias sustentáveis no 

assentamento que recebe o auxílio do Projeto Produção Agroecológica Integrada e 

Sustentável – PAIS, que apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE visa melhorar a qualidade de vida das comunidades atendidas e 

proporcionar sustentabilidade estimulando a prática da agricultura orgânica por meio de 

processo produtivo sem o uso de agrotóxicos (SEBRAE, 2013), bem como visitas 

periódicas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-PA. 

Contudo, os mesmos afirmam que a ausência do poder público, da participação do 

governo ou de suas estruturas de pesquisa e assistência técnica e extensão rural 

insuficientes na orientação das práticas agroecológicas e sustentáveis ainda são 

preponderantes no campo formalizando uma das principais dificuldades apontadas no 

que se refere à maior inserção no mercado, desenvolvimento local e fixação do jovem 

no campo. 
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Desta forma, uma vez que o currículo pedagógico do PROJOVEM Campo – 

Saberes da Terra está voltado para uma concepção de agricultura sustentável, isto pode 

contribuir para o que os estudantes aprendam nas aulas os conceitos e valores da 

sustentabilidade de forma a se sensibilizem. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. EXPERIÊNCIA DO PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA NO 

ASSENTAMENTO ABRIL VERMELHO 

 

5.1.1. PROJOVEM Campo – Saberes da terra: uma conquista recente e em 

crescimento potencial 

Considerando a escassez de boas perspectivas dos jovens em permanecer no 

campo e acompanhar as atividades da agricultura familiar, principalmente devido às 

poucas políticas públicas voltadas aos mesmos que reforça sua invisibilidade quanto à 

produção e interesse, a necessidade de se resgatar um programa que correspondesse 

minimamente a esses fins se fez presente e começou a entrar nas pautas das reuniões das 

associações do assentamento. Devi o assentamento ser um espaço com características 

periurbanas, oferece claramente muitas oportunidades externas e alheias à agricultura 

para os jovens que nele residem. 

A proximidade das áreas urbanas também reflete na participação desses jovens 

nos espaços de discussão que sempre se mostrou pouco significativa, visto que, de 

acordo com alguns depoimentos, os jovens não demonstravam interesse por política e 

muito menos interesse em permanecer no assentamento. Sendo assim, surgia uma 

grande dúvida: quais são as reais demandas específicas da juventude da zona rural? Não 

se trata, somente, de forçar o interesse desses jovens pelo campo sem entendê-los de 

fato, sem que se criasse um ambiente confortável para esses com a raiz agrícola desde 

sempre ameaçada, de forma que todos possam se beneficiar dos programas e políticas 

voltados para os problemas que enfrentam no assentamento e nas práticas agrícolas, 

problemas estes que os impulsionam negativamente, desestimulando o sentimento de 

permanência no campo. 
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Para entender como o processo de decisão pelo PROJOVEM Campo – Saberes da 

Terra havia se dado, no período do dia 10 de dezembro de 2013 foi realizada uma 

entrevista estruturada com Coordenadora e educadora do Programa
6
, assim como uma 

entrevista oral semiestruturada com o educador que estava presente no dia da visita e 

que gentilmente aceitou ser entrevistado, bem como aplicou-se um questionário 

estruturado  aos 10 estudantes presentes dos 12 concluintes da primeira turma do curso 

do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra do Município de Santa Bárbara do Pará, 

iniciado em 2011 e finalizando em 2014.   

Em entrevista, a Coordenadora relata que teve conhecimento do programa e da 

abertura do edital através de um colega do Instituto Federal do Pará - IFPA. Por meio de 

pesquisas na internet a mesma percebeu que a comunidade se enquadrava no perfil 

requerido e a partir deste momento começou a se mobilizar visando a obtenção do 

programa para o Assentamento. 

Primeiramente, ela recorreu à Prefeitura através de um oficio e sem obter resposta 

decidiu procurar pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, que prometeu ajudar 

na articulação e mobilização dos estudantes, porém após muito tempo de espera, nada 

foi encaminhado.  

Mesmo recorrido, o Município admitiu não ter condições de assumir o 

PROJOVEM Campo, o que tornou as possibilidades do programa para o assentamento 

muito mais remotas. Sem a parceria com o município parte da articulação já seria 

automaticamente prejudicada, bem como a estrutura adequada para a execução do 

programa. 

Para funcionar bem o programa depende de parcerias entre o Estado e os 

municípios, e o seu sucesso depende muito do engajamento político, administrativo 

e financeiro destes entes. Todavia, os municípios não têm oferecido as condições 

necessárias para a implementação do programa, que é disponibilizar salas de aula 

adequada, material de apoio didático-pedagógico, ajuda de custo para o 

deslocamento dos professores, transporte e material didático para os alunos. 

(LOURENÇO & ALVES, 2012) 

 

Foi então que somente após uma longa espera de três anos a SEDUC propôs o 

convenio com a instituição de ensino, Escola São João Batista, através da Associação 

dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, a ASTRAF III, que resolveu assumir 

                                                      
6
 A entrevista foi endereçada, respondida e encaminhada posteriormente por e-mail pela mesma, devido à 

sua extensão. 
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as responsabilidades com o programa depois de certa resistência, de forma que as aulas 

só puderam ocorrer devido ao convênio. O educador, formado em Agronomia pela 

Universidade Federal do Pará – UFPA e residente no assentamento afirmou que as aulas 

não deveriam de fato ocorrer na escola São João Batista, e sim em uma escola específica 

no assentamento, que foi extinta devido à dificuldades estruturais e de organização 

política.  

Após a conquista do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra, a Coordenadora 

admite que as dificuldades vividas para que conseguisse trazer o Programa para o 

Assentamento e o desgaste devido ao longo tempo de espera foram muito significativos, 

além da luta pela conquista da confiança dos companheiros do assentamento na 

aceitação de assumir o programa em meio a tantas dificuldades. 

“[...] Com poucas condições econômicas, eu bancava os gastos e não trabalhava 

sendo remunerada. Além da dificuldade na articulação com os alunos, pois o projeto 

exigia a documentação civil (copia) e nem todo mundo tem confiança de entregar 

documentação civil. Não havia nem um informação oficial, por conta da SEDUC e 

da Prefeitura, se desse errado eu  poderia ser desmoralizada na comunidade. Poucas 

pessoas ajudaram na mobilização dos alunos, pois tinham medo de dar errado”. 

Coordenadora do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra no Assentamento Abril 

Vermelho. 

 

Para a contratação dos educadores para o Programa, havia a exigência de 

professores com experiência com a Educação do Campo e que tivessem interesse em 

realizar a docência voluntaria, uma vez que sem o apoio do município a contratação dos 

técnicos e professores ficaria debilitada. Como foi o caso de uma professora que aceitou 

dar aula de matemática como voluntária. Quando o trabalho não era voluntário, ainda 

que fossem capacitados como técnicos de nível superior, eram contratados como 

professores pelo município, como declarou o educador, formado em agronomia pelo 

PRONERA, mas que recebia como professor, com o salário consideravelmente menor.  

Portanto, mesmo que recente e talvez devido a tantos percalços, a conquista do 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra pelo protagonismo das mãos dos próprios 

agricultores organizados faz com que o programa ganhe visibilidade ao assentamento e 

dentro do assentamento e visibilidade aos jovens egressos que mostram um crescimento 

em potencial dos conhecimentos relacionados à agricultura familiar sustentável. Além 

de favorecer o interesse pela atividade que já desenvolvem, entendendo-a como um 

espaço de oportunidades. 
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5.1.2. PROJOVEM Campo – Saberes da terra: impressões e expectativas 

A turma se apresentou bastante heterogênea, composta por 60% estudantes com 

idade entre 26 a 30 anos, 30% com 31 anos ou mais e 10% entre 19 a 21 e com uma 

expressiva participação de mulheres, totalizando 8 mulheres e 2 homens, sendo que a 

maioria destas jovens se apresentaram como solteiras e com pelo menos um filho. 

Todos os jovens que moram no assentamento afirmaram viver em lote próprio da 

família e ter o ensino fundamental incompleto, confirmando as expectativas do 

programa e assumindo o objetivo de garantir o ensino fundamental a esses jovens que 

não estão incluídos ao sistema formal de ensino respeitando suas demandas e 

peculiaridades.  

A ASTRAF III, como responsável pela conquista do programa, demonstrou certa 

autonomia e flexibilidade às questões burocráticas principalmente devido à tantas 

dificuldades, talvez por esse motivo a existência de três estudantes com idade acima de 

31 anos vinculados ao programa, porém que assim como todos os outros estudantes da 

turma, não concluíram o ensino fundamental.  

Flexibilidade esta que admite a presença das mulheres mesmo em meio às 

limitações da maternidade ainda na juventude e a inexistência de creches onde possam 

deixar seus filhos, visto que foi visível, durante a visita à escola para aplicação dos 

questionários e entrevista, a presença de muitos dos filhos dessas mães solteiras 

presentes no espaço físico da escola. Teixeira (2012, p. 13) afirma “que as mães tendem 

a envolver-se mais do que os pais nas tarefas do dia-a-dia da criança e, geralmente, 

estão à frente do planejamento educacional de seus filhos. Logo em muitos casos isso a 

impede de estudar”, contudo por meio da flexibilidade de admissão das crianças nos 

domínios da escola as mesmas se sentem incentivadas e conseguem superar os desafios 

existentes.   

Além da maternidade, a densidade familiar nos lotes acaba sendo mais uma 

limitação, uma vez que os estudantes afirmam viver com pelo menos mais cinco 

pessoas no lote da família. Esta realidade muitas vezes os obriga a procurar outra fonte 

de renda para contribuir com a família, hipótese confirmada quando perguntados sobre a 

possibilidade de suas vidas sustentadas somente pelo trabalho, em que maioria 

expressiva de 80% dos estudantes afirmou ter pensado em parar de estudar para 

trabalhar. Como afirma Oliveira (2013, p. 46), muitas vezes “a necessidade de 
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complementar a renda familiar faz com que os jovens tomem essa decisão, migrando 

para o espaço urbano em busca de trabalho, já que o trabalho agrícola é muito 

sacrificante, e muito instável financeiramente”. 

Visto isso, as aulas do programa ocorrem pelo período da noite, dando 

oportunidade para os jovens de realizem suas atividades junto à comunidade. Daí a 

importância da utilização da Pedagogia de alternância que proporcionou a garantia desta 

dupla jornada indissociável de escola-comunidade. 

Gráfico 1. Influência do trabalho na agricultura familiar sobre o estudo dos jovens. 

 

*Foi descontada a resposta da estudante que afirmou não trabalhar com agricultura familiar. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Considerando que, dos 90% dos jovens assentados entrevistados que afirmaram já 

trabalhar na agricultura familiar, somente 33,3% afirmaram que trabalhar acabou 

atrapalhando os estudos, contra 66,6% que afirmaram conseguir conciliar esta dupla 

jornada, além de 33,3% que afirmaram não ter atrapalhado e complementaram que o 

tempo-escola tempo-comunidade favoreceu seu crescimento pessoal. 

O acesso à escola ocorre principalmente através do ônibus escolar que apesar de 

auxiliar bastante não resolve as dificuldades em relação à distância, que não seria um 

problema caso houvesse uma escola do assentamento, sendo assim, esta passou a ser a 

grande vilã para a primeira turma do PROJOVEM Campo no assentamento Abril 

Vermelho uma vez que para participar das aulas do programa surgiu a demanda por 

transporte e locomoção diários aos educandos e educadores.   
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Atrapalhou os estudos
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Devido às dificuldades citadas anteriormente e a problemas pessoais, como 

afirmou o educador, houve nesta primeira turma uma evasão muito alta, acima de 50%, 

em que de 30 ingressos somente 12 estão concluindo. De acordo com a Coordenadora, 

isto pode ser um reflexo de um ambiente escolar inexistente dentro do assentamento que 

hoje nas áreas de assentamento possibilita a evasão escolar e a não qualificação 

profissional, uma vez que promove o desinteresse entre os jovens. Esta alta taxa de 

evasão também pode ter relação com o interesse agrícola desses estudantes que vem 

sendo ameaçado pela proximidade do assentamento às áreas urbanas. 

A realidade vivida no assentamento é por hora um reflexo do acesso à educação, 

relacionados ao sistema educacional do município de Santa Bárbara, onde existem 20 

Escolas Municipais, sendo todas com Educação Infantil, Ensino Fundamental menor (1º 

ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos. No âmbito estadual, existem 06 escolas, 

sendo três com ensino fundamental (1º ao 9º ano) e uma com Ensino Fundamental 

maior (5º ao 9º ano) e ensino médio (Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, 

2011). 

Mesmo com um número considerável de escolas para a educação básica no 

município, segundo a Coordenadora do PROJOVEM Campo no assentamento em 

relação aos estudantes do Abril Vermelho, a taxa de crianças, jovens e adultos sem 

acesso à educação é considerada alta, representando 36% do total, mesmo com o 

quantitativo de escolas. 

 “As dificuldades de acesso às escolas têm levado alguns assentados à decisão de 

mandarem seus filhos para os centros urbanos mais próximos para morarem com 

parentes. Existem casos que os filhos foram mandados para outros Estados para 

terem melhores condições de receber educação. Essa distância, não rara, provoca 

uma desestruturação familiar, além de afastar as crianças do ambiente camponês, 

resultando na perda de identidade dessas crianças com a sua origem.” Coordenadora 

do programa, 2013.   

 

Sendo assim, uma vez que esses estudantes saem do assentamento e entram em 

contato com outra realidade, estes perdem o interesse pelas práticas agrícolas sempre 

tão desvalorizadas se comparadas com as atividades urbanas e finalmente não se 

comprometem com o direcionamento de seus conhecimentos à atividades voltadas à 

agricultura. 

Por conseguinte, o indicativo de divulgação do PROJOVEM Campo para a 

formação das primeiras turmas foi consideravelmente restrito, considerando que 
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inicialmente todos os estudantes questionados souberam do programa através de 

pessoas conhecidas da localidade, e desta forma, devido ao aumento da visibilidade do 

programa e consequentemente de sua divulgação pessoal, espera-se um número de 

jovens consideravelmente maior para a próxima turma.  

Portanto, é evidente a importância dos estudantes concluintes da primeira turma 

do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra para o incentivo dos jovens que ainda não 

estão engajados, uma vez que a visibilidade do programa tem ganhado cada vez mais 

destaque entre os outros jovens do assentamento, segundo o educador.  

Gráfico 2. Quadro demonstrativo sobre qual o principal motivo que levou o aluno a escolher o programa. 

 

*Estudante marcou mais de uma opção. 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

No Gráfico 2 é possível analisar que para os concluintes, entre as opções 

escolhidas, o principal motivo que os levou a optar pelo programa PROJOVEM Campo 

– Saberes da Terra, destacam-se duas: em 30% foi o aumento nas possibilidades em 

trabalhar com agricultura familiar por meio dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, e 30% respondeu a possibilidade de conciliar o curso (escola) com o trabalho 

(comunidade), ressaltando a metodologia utilizada como uma forte demanda para os 

jovens do assentamento abril vermelho. 

Em entrevista, o educador também afirmou que o interesse em continuar os 

estudos é unânime entre os jovens concluintes do curso, confirmando o que foi 

respondido nos questionários pelos próprios estudantes concluintes em que todos 

pensam em continuar estudando e que só através do estudo poderão alcançar o que 

almejam.  
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A Coordenadora também reafirmou a unanimidade dos estudantes pela 

continuação dos seus estudos e que novas perspectivas para os educandos (as) também 

surgiram referente à técnica agrícola e os conhecimentos das grandes possibilidades que 

o campo oferece aos agricultores (as). As aulas do programa orientam os mesmos a 

manter a relação que os mesmo já têm com a natureza, porém dotados de novas 

informações, fortalecendo a sustentabilidade e o desenvolvimento da comunidade.  

“A aula de Ciências Agrárias me ajuda muito, mas do que eu imaginava, pois além 

de nós aprendermos Ciências aprendemos também ser agricultor de verdade, sem 

esta aula as pessoas que estão estudando no PROJOVEM, hoje não sabia nem qual o 

tamanho do seu lote, pois tinha pessoas na sala que nem sabia o tamanho de seu lote. 

Isto nos faz refletir que as aulas são muito importantes no nosso dia a dia, por isso 

agradeço a Deus por ter me dado esta oportunidade de fazer parte do PROJOVEM e 

espero aprender mais” Relato escrito no diário do conhecimento de uma educanda. 

 

Para a Coordenadora do programa no assentamento, a educanda nos remete em 

seu relato que está aprendendo a ser “agricultora de verdade”, entretanto o termo que 

usa tem relação com o fato de que sua identidade está sendo fortalecida através do 

programa. 

O Gráfico 3 traz as perspectivas dos educandos ao término do curso. Percebe-se 

que estão em destaque conseguir um emprego na área como sendo um desejo a ser 

alcançado pela maioria da turma, 70%, adquirir mais conhecimento/ficar atualizado, 

representando 20% e somente a jovem que não trabalha com agricultura familiar deseja 

progredir no emprego atual, representando 10% do total. 

Gráfico 3. Perspectivas além dos estudos e após o término do curso. 

 

*Estudante marcou mais de uma opção. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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O educador afirma que a participação dos estudantes é muito expressiva e que 

todos se interessam muito pelo programa e procuram ser bastante presentes nas aulas 

teóricas e práticas. Com a utilização dos recursos previstos no programa, todos desejam 

repassar desenvolvimento de suas técnicas em prol do desenvolvimento da comunidade.  

“Sim, quero permanecer no campo. O campo é um lugar sossegado e pretendo 

contribuir com a comunidade mais tarde.” Palavras de um educando concluinte. 

 

Os estudantes concluintes parecem estar com as esperanças renovadas, 

visualizando possibilidades reais de progresso e desenvolvimento. Quando perguntados 

se desejam permanecer no campo, 80% da turma afirma a existência deste desejo.   

Tabela 1. Visualização do PROJOVEM Campo – Saberes da Terra pelos jovens. 

Opções Número % 

 

Programa de 

permanência dos jovens 

no campo 
 

 

5 

 

50 

 

Programa que promove a 

Educação do Campo 
 

 

5 

 

50 

 

Total 10 100 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Devido a turma ser composta por jovens que vivem a realidade rural todos os dias, 

sua compreensão sobre o programa foi absolutamente satisfatória. Quando questionados 

sobre a forma como veem o programa 50% dos jovens concluintes entendem que o 

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra prevê a permanência dos jovens no campo, 

sendo esta de fato uma das premissas do programa, e 50% da turma o entende como um 

programa capaz de promover a educação do campo de forma a possibilitar um estudo 

voltado aos jovens rurais. 

Tais estudos vêm contribuir com a capacitação do meio rural, bem como a 

continuação dos estudos e consequentemente a garantia de um futuro melhor, como 

apontado pelos estudantes no exposto da Gráfico 4, que mostra que os estudantes 

entenderam a proposta do programa, indo além pretensão de unicamente obtenção do 

ensino fundamental.  
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Gráfico 4. Qual a principal contribuição do PROJOVEM Campo – Saberes da terra? 

 

*Estudantes marcam mais de uma opção. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Quando perguntados sobre a importância do programa e significado em suas 

vidas, foi dada a liberdade de responderem uma única palavra ou mais de uma, sendo 

assim visível que o impacto do programa na vida desses estudantes concluintes foi 

bastante positivo, como se pode observar no Gráfico 5 que segue. 

Gráfico 5. Significado do programa de forma individual. 

 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Todas as respostas traduzem a esperança dos estudantes quanto à melhora nas 

condições de aprendizado, expectativa de mudança de vida e conquistas alcançadas, 

mesmo que ainda tenham muitos outros propósitos.  
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e responsável

Todas as anteriores
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 “Eu aprendi que nós devemos ter primeiramente respeito pela terra cultivar com 

amor, aprendi como plantar, colher e a parte do solo fértil que interessa a nós 

agricultor” Uma educanda em referência às Ciências Agrárias. 

 

Em avaliação durante a aula sobre esta reflexão, verificou-se a extrema relação de 

proximidade e afeto entre o agricultor e sua obra. 

“Entramos na casa de uma educanda e lá estava ela ajeitando a sua cama com 

almofadas para acomodar bem a galinha que estava em cima querendo botar ovo. 

Em outra ocasião, apreciou-se agricultores do assentamento em dias de feriados indo 

para suas roças apreciar suas obras” Coordenadora, 2013. 

 

Estes depoimentos reforçam que o campo é muito mais do que um espaço 

utilizado para a sobrevivência como também é um espaço de cultura e de paixões. As 

atividades de Ciências Agrárias reforçam a presença do agricultor na terra pela qual 

vive. 

Dessa maneira a avaliação do PROJOVEM - Campo Saberes da Terra no 

município de Santa Bárbara, mais precisamente para os jovens assentados no Abril 

Vermelho, foi bastante positiva, apesar dos percalços decorrentes da falta de escola no 

assentamento e da ausência do município, que ofereceria um suporte capaz de fazer toda 

a diferença durante o período do curso. Contudo tanto o município, quanto as empresas 

de assistência técnica resumem suas relações com o assentamento à assistencialista. 

Mesmo em meio a tais desafios ficou claro o protagonismo desses agricultores 

que lutaram para trazer oportunidade e um futuro melhor para seus jovens, além do 

compromisso com as responsabilidades administrativas e educacionais dos 

coordenadores e educadores, que se propuseram a conduzir o programa mesmo em meio 

às adversidades.  

Também podemos entender que o programa atendeu às expectativas dos alunos 

quanto à formação e conclusão do ensino fundamental e à ampliação de seus 

conhecimentos da agricultura familiar. Sendo assim, é importante que haja uma maior 

divulgação do programa objetivando aproximar cada vez mais os jovens de suas 

realidades e potencialidades por meio do envolvimento com o programa, sendo os 

egressos incumbidos de induzir e incentivar os outros jovens não só à participação no 

programa, como também à participação nos espaços de reuniões e decisão do 

assentamento.  
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Quanto mais se fala em experiência com agricultura familiar, mais se pensa em 

desenvolvimento sustentável, sendo assim se torna imprescindível a prática da mesma 

perpassada à comunidade em questão, incentivando o interesse com a informação e 

novas práticas que priorizem a conservação dos recursos naturais, além do maior acesso 

às políticas públicas capazes de torná-la possível. 

O interesse pela agricultura é essencial para o fortalecimento desta que é base 

curricular do PROJOVEM Campo que prevê sua perpetuação de forma sustentável, 

além do desenvolvimento da sociedade por meio da educação.  

Em virtude disto, finaliza a Coordenadora: 

“através das práticas da educação do Campo, os educandos assentados da reforma 

agrária conseguiram se identificar com o conhecimento socializado das aulas de 

Ciências Agrárias e influenciou diretamente em na vida social dos jovens, trazendo-

os do isolamento de seus lotes para partilha de conhecimento e sabedorias, tornando-

os sujeitos mais confiantes de sua existência e de seu papel social, enquanto 

agricultor familiar que a cada dia reinventa sua participação social demonstrando 

que o campo e lugar de sonho cultura e vida”. 

 

Espera-se que o programa se fortaleça e se renove sempre de acordo com as 

demandas das comunidades e dos jovens, dando mais força e reconhecimento ao espaço 

rural por meio da premissa dos movimentos sociais de Educação do Campo. Que se 

consolide nos próximos anos não só na vida dos jovens do Assentamento Abril 

Vermelho, como na vida de todos os jovens que atendeu, tornando reais suas 

expectativas de trabalhar e melhorar de vida, sem que seja necessário se deslocar para o 

espaço urbano.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável que a população rural ainda é muito carente de políticas públicas 

adaptadas às suas realidades e da boa execução das políticas que já que existem, uma 

vez que os mesmo afirmam que as relações com os órgãos competentes se resumem ao 

assistencialismo. Porém, estes entendem a importância de acessar as políticas existentes 

e que por meio delas possam promover o desenvolvimento local sustentável. 

Mesmo que esses programas ainda assim não atendam a todas as demandas dos 

movimentos sociais rurais em prol da educação do campo, eles são um grande passo a 

ser dado para um maior reconhecimento das lutas travadas até hoje e das que ainda 

virão, de forma que tais programas surgem ainda como uma dívida do poder público 

com o rural, como “o mínimo que podem fazer” pelas comunidades rurais que por tanto 

tempo foram esquecidas. 

Percebe-se claramente a gratificação que sentem em poder usufruir de um 

programa com tantas responsabilidades com o campo e mesmo em meio a tantos 

contratempos para sua obtenção e execução, se fez clara a importância que o programa 

ganhou na vida dos jovens envolvidos bem como dos educadores, que podem a partir 

daí surgir com outras perspectivas por meio de um aprendizado mútuo que ocorre 

através da metodologia de alternância. 

A sensibilização desses jovens pelo rural é essencial visto que suas participações 

nos espaços de decisão do assentamento ainda são muito raras e sua permanência cada 

vez mais comprometida. Uma vez que um dos objetivos do programa é o de fixar o 

jovem ao campo, os concluintes da primeira turma do PROJOVEM Campo – Saberes 

da Terra compreenderam e se sensibilizaram para a importância de permanecerem e 

contribuírem com nos espaços da comunidade onde vivem. 

Todos admitem a importância da educação e se sentem muito mais confiantes em 

contribuir com a comunidade, agora dotados de conhecimentos que antes lhes eram 

desconhecidos. Além dos objetivos de continuar estudando e melhorando cada vez mais 

sua compreensão do rural, de suas demandas, como de sua formação intelectual 

valorizando os conhecimentos adquiridos até então e aprimorando-os. 

O compromisso da coordenação e dos educadores foi essencial para que o 

programa pudesse ser vivido de forma tão comprometida pelos jovens que retribuíam 
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todo o esforço com muita atenção, participação e compromisso com o programa durante 

sua formação. 

As dificuldades encontradas conseguiram ser superadas, contudo é importante 

ressaltar que os problemas estruturais por eles vividos seriam minimizados e a 

visibilidade do programa haveria sido muito mais ampla caso houvesse o apoio do 

poder público, além da sua própria visibilidade e credibilidade. 

Por fim, acredita-se que o programa foi capaz de fornecer uma formação de 

sucesso aos jovens, que puderam ampliar seus horizontes e renovar suas esperanças 

quanto às suas perspectivas, melhorando seu nível de escolaridade, saindo da turma em 

2014 com o ensino fundamental completo e com as portas abertas para uma nova vida. 

Para que tudo isso possa continuar, é importante que o programa se fortaleça e se 

renove sempre enaltecendo as demandas dos povos que vivem o rural todos os dias, 

respeitando sempre sua diversidade e pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, 

geracional, política, econômica, territorial e produtivas, entre outra, a fim de atender 

seus anseios específicos. 
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8. APÊNDICE 

APENDICE A - QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO-EDUCACIONAL DE 

AVALIAÇÃO DO PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA 

 

Questionário sócio-econômico-educacional e questões específicas Projovem 

 

Questões Gerais (objetivas) 

 

1. Sexo: 

a. Masculino 

b. Feminino 

 

2. Qual a sua idade? 

a. Menos de 16 anos 

b. De 16 a 18 anos 

c. De 19 a 21 anos 

d. De 22 a 25 anos 

e. De 26 a 30 anos 

f. Mais de 31 anos 

 

3. Qual o seu estado civil? 

a. Solteiro (a) 

b. Casado (a) 

c. Viúvo (a) 

d. Separação legal (judicial ou divórcio) 

e. Outro 

 

4. Caso possua filhos menores, quanto são? 

a. Não possuo filhos 

b. Não possuo filhos menores  

c. Um  

d. Dois 

e. Três 
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f. Acima de três 

 

5. Qual o estado em que nasceu? 

 

6. Em que cidade mora? 

 

7. Em relação à moradia: 

a. Mora em lote próprio ou da família 

b. Não tem lote próprio (arrendamento) 

 

8. Qual o seu nível instrução? 

a. Sem escolaridade 

b. Ensino fundamental (1º grau) incompleto 

c. Ensino fundamental (1º grau) completo 

d. Ensino médio (2º grau) incompleto 

e. Ensino médio (2º grau) completo 

f. Superior incompleto 

g. Superior completo 

h. Mestrado ou doutorado 

i. Não sei informar 

 

9. Onde fez seus estudos básicos? 

a. Escola pública do município 

b. Escola pública de outro município 

c. Escola privada do município 

d. Escola privada de outro município 

 

10. Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos) 

a. Moro sozinho 

b. Uma a três 

c. Quatro a sete 

d. Oito a dez 

e. Mais de dez 
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11.  Quantas pessoas contribuem para a obtenção da renda com agricultura familiar? 

a. Não tenho renda 

b. Uma 

c. Duas 

d. Três 

e. Quatro 

f. Cinco 

g. Mais de cinco 

 

12. Você contribui na renda familiar? 

a. Sim 

b. Não 

 

13. Pensa ou já pensou em parar de estudar para trabalhar ? 

a. Sim 

b. Não 

 

14. Qual principal motivo faria você voltar a estudar ou continuar estudando? 

a. Conseguir um emprego. 

b. Progredir no emprego atual. 

c. Conseguir um emprego melhor 

d. Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado. 

e. Atender à expectativa de meus familiares sobre meus estudos. 

f. Não pretendo voltar a estudar 

 

15. Você trabalha ou já trabalhou? (se não trabalhou, pular para as questões 

específicas) 

a. Sim 

b. Não 

 

16. Em que você trabalha atualmente?  

a. Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca. 

b. Na indústria. 

c. Na construção civil. 
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d. No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

e. Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal. 

f. Como profissional liberal, professor (a) ou técnico (a) de nível superior. 

g. Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, 

encanador, feirante, ambulante, guardador/a de carros, catador/a de lixo). 

h. Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, 

cozinha, artesanato, carpintaria etc.). 

i. Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/, 

jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de Idosos/as etc.). 

j. No lar (sem remuneração). 

k. Outro. 

l. Não trabalho. 

 

17. Como você avalia ter estudado e trabalhado durante seus estudos? 

a. Atrapalhou meus estudos. 

b. Possibilitou meus estudos. 

c. Possibilitou meu crescimento pessoal. 

d. Não atrapalhou meus estudos 

 

Questões específicas 

 

18. Qual o principal motivo que o levou a escolher o PROJOVEM Campo – Saberes 

da terra? 

a. Interesse pessoal pela profissão correspondente 

b. Conversas com colegas 

c. Influência da família 

d. Melhores possibilidades no mercado de trabalho 

e. Possibilidade de poder contribuir com a sociedade 

f. Possibilidade de conciliar o curso com o trabalho 

g. Outro motivo 

 

19. Como ficou sabendo do PROJOVEM Campo – Saberes da terra? 

a. Através de comentários na localidade 

b. Através dos professores e funcionários da escola 
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c. Através de pessoas conhecidas da localidade 

 

20. Como você vê ou entende o PROJOVEM Campo – Saberes da terra? 

a. Programa de permanência dos jovens no campo 

b. Programa que promove a Educação do Campo 

c. Para ajudar na família 

d.  Não entendo o projeto 

e. Não me importo com o projeto 

f. Não sei informar 

 

21. Qual a principal contribuição que você vê no PROJOVEM Campo – Saberes da 

terra? 

a. Continuação do estudo 

b. Futuro melhor 

c. Capacitação no meio rural 

d. Permanência no campo 

e. Pouca contribuição 

f. Nenhuma contribuição 

 

22. O que o PROJOVEM Campo – Saberes da terra significa para você? 

a. Conquista no meio rural 

b. Mudança de vida 

c. Sonho realizado 

d. Reconhecimento 

e. Sustentabilidade consciente e responsável 

f. Sem responsabilidade com o projeto 
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APENDICE B - ENTREVISTA AO CORPO PEDAGÓGICO 

 

Nome:  

Idade: 

Profissão:  

Formação e instituição de formação:  

Função no PROJOVEM Campo – Saberes da Terra: 

 

1. Conte um breve histórico do assentamento abril vermelho e o processo de 

acampamento, enfatizando as dificuldades e oportunidades em trabalhar com agricultura 

familiar. 

2- Qual o cenário educacional no Assentamento Abril Vermelho? O acesso à educação 

está em potencial ou cada vez menos pessoas tem acesso à educação básica? 

3- Existiam escolas no Assentamento? Se sim, o que levou ao término dessas escolas? 

4- Como ocorreu o processo de obtenção do PROJOVEM Campo-Saberes da terra para 

o assentamento? Comente em um breve histórico ressaltando as dificuldades e 

progressos. 

5- Como/ para onde/ para quem os agricultores do assentamento comercializam seus 

produtos?  

6- Qual a perspectiva que os jovens concluintes do programa terão quanto às atividades 

aprendidas nas aulas e palestras? 

7-Qual a duração do curso e os pré-requisitos mínimos para a entrada e saída dos 

alunos? 

8- Como funciona o processo de inscrição dos alunos ao programa e o vínculo dos 

professores? 

9- Quais os conteúdos abordados durante a formação dos alunos? 

10- Qual o ano de ingresso e saída da turma?  

11-Qual principal forma de acesso dos estudantes à escola? Esta forma é eficiente? 

12- Onde ocorrem as aulas práticas com os alunos e o que é abordado? 

13- O PROJOVEM Campo admite a Pedagogia da Alternância como metodologia, 

sendo assim os alunos podem viver o tempo escola-comunidade, relacionando os 

conhecimentos que recebem do programa com suas atividades diárias na Agricultura 

Familiar. Esta realidade também é vivida pelos estudantes do Assentamento Abril 

Vermelho? De que forma? 
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14- O primeiro grupo de estudantes já exerce alguma atividade promovida pelo 

programa? Se sim, qual e como? 

15- Há indicações à uma prática de agricultura familiar sustentável e/ou agroecológica 

durante as aulas do PROJOVEM Campo – saberes da terra? De que maneira? 

16- A equipe pedagógica e os alunos recebem uma verba específica para a execução de 

um projeto pelos assentados durante processo de formação. A primeira turma do 

assentamento recebeu este recurso? Se sim, de que forma aplicaram e se não, como 

contornaram essa situação?  

17- Qual a relação do Assentamento com a EMATER, Prefeitura, INCRA entre outros 

do gênero? Existem assistência técnica e políticas públicas suficientes? 

18- Por fim, qual a sua impressão sobre o programa? De que forma o programa poderá 

contribuir (ou já contribui) para fixar esses jovens ao campo, incentivar a continuidade 

dos estudos e práticas da agricultura familiar sustentável? O programa é eficiente? 

 

 

 


