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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um projeto de intervenção no território do 

Assentamento Nossa Senhora da Conceição, no município de Santa Maria da Boa Vista – 

Pernambuco, para implantação da Educação Profissional Tecnológica do Campo (EPT do 

Campo). Para isso, traz uma abordagem qualitativa de pesquisa, guiada pela pesquisa-ação, 

apoiando-se na pesquisa de campo, na análise e compilação bibliográfica e na pesquisa 

documental. Como técnica de pesquisa, aplicou-se questionários com a participação de alunos 

integrantes do projeto de intervenção, como também, na população campesina do território, 

com líderes comunitários, coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

– MST, coordenadores da Secretaria Municipal da Educação e os Técnicos da Assistência 

Técnica e Extensão Rural - ATER. Esse projeto de intervenção gerou a implantação da 

Educação Profissional Técnica -EPT do Campo, nos territórios da área da reforma agrária do 

município de Santa Maria da Boa Vista – PE, que tem um dos maiores contingentes da 

população da reforma agrária do país. Nesse contexto, a pedagogia da alternância torna-se 

uma possibilidade pertinente ao atendimento das demandas da agricultura camponesa no 

âmbito dos cursos técnicos. Percebeu-se que o ensino na modalidade subsequente é o que se 

apresenta mais adequado para este contexto. O ensino concomitante também representa uma 

alternativa viável, desde que haja condições adequadas de infraestrutura para seu pleno 

funcionamento. A construção para as demais modalidades como a de nível superior, é preciso 

fazer com toda a comunidade camponesa, bem como, no processo de implementação dos 

cursos e programas institucionais, garantindo a participação de todos os atores sociais, 

diminuindo resistências e aumentando a probabilidade de sucesso dos mesmos. A formação 

pedagógica de professores deve também ser ressaltada, pois muitos deles vieram de áreas 

técnicas e não possuem a compreensão das concepções teóricas, filosóficas e metodológicas 

da educação, em particular da profissional tecnológica do campo. 

 

 

Palavras chave: Educação Profissional Tecnológica do Campo; Desenvolvimento Territorial 

Sustentável; Cooperativismo; Agroecologia e Município de Santa Maria da 

Boa Vista. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to develop an intervention project in the territory of the  Nossa 

Senhora da Conceição Settlement, in the municipality of Santa Maria da Boa Vista - 

Pernambuco, to implement the Technological Professional Education of the Field. For this, it 

brings a qualitative approach to research, guided by action research, based on field research, 

analysis and bibliographic compilation and documentary research. As a research technique, 

questionnaires were applied with the participation of students in the intervention project, as 

well as in the peasant population of the territory, with community leaders, coordinators of the 

Movement of Landless Rural Workers (MST), coordinators of the Municipal Secretariat of 

Education and the Technicians of the Technical Assistance and Rural Extension (ATER). This 

project of intervention generated the implantation of the Technical Professional Education of 

the Field, in the territories of the agrarian reform area of the municipality of Santa Maria da 

Boa Vista - PE, which has one of the largest contingents of the country's agrarian reform 

population. In this context, the pedagogy of alternation becomes a pertinent possibility to 

meet the demands of peasant agriculture in the scope of technical courses. It was perceived 

that teaching in the subsequent modality is the most appropriate for this context. Concomitant 

teaching also represents a viable alternative, provided there are adequate infrastructure 

conditions for its full functioning. The construction of other modalities such as the higher 

level must be done with the whole peasant community, as well as in the process of 

implementing institutional courses and programs, ensuring the participation of all social 

actors, reducing resistance and increasing the probability of success. The pedagogical training 

of teachers should also be emphasized, since many of them came from technical areas and do 

not have an understanding of the theoretical, philosophical and methodological conceptions of 

education, particularly of the field professional. 

 

 

Keywords: Professional Field Technological Education; Sustainable Territorial Development; 

Cooperativism; Agroecology and County of Santa Maria da Boa Vista. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O sentido do nosso movimento não é anterior à nossa intervenção: é 

instaurado por nós, dentro dos limites que nos são impostos pelo quadro em 

que nos inserimos. (KONDER, 2003). 

 

 

Atualmente há um debate que enfatiza o desenvolvimento territorial sustentável, 

realizado por uma parcela da academia, pelos movimentos sociais, instituições 

governamentais e não governamentais, o qual constata que a Educação Profissional 

Tecnológica do Campo1 – EPT do Campo é uma ferramenta central em relação à discussão do 

campo, articulada às iniciativas de profissionalização e desenvolvimento com qualidade de 

vida. Mas ainda são poucos os estudos que conseguem apontar uma perspectiva integradora 

dessas dimensões. Essa forma de compreender a EPT do campo demanda um novo olhar do 

Estado e da sociedade civil, embasado na constituição de novos mecanismos de intervenção. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário também políticas públicas de educação para a essa 

população, buscando a valorização desses sujeitos históricos, para o desenvolvimento humano 

omnilateral2  e da construção de coletivos dos sujeitos do campo, tendo como finalidade 

principal a implantação de uma modalidade específica da EPT do Campo. Dentre essas 

iniciativas, encontram-se em andamento algumas ações construídas pelos movimentos sociais, 

marcadas pela participação do Estado na sua materialização. A EPT do Campo e alguns 

programas de qualificação, realizados por sindicatos e organizações não governamentais, são 

também exemplos dessas ações. Estas iniciativas podem auxiliar na discussão e na elaboração 

de políticas públicas que superem os problemas relativos à Educação do Campo.  Como traz 

Caldart (2004),   

O movimento inicial da Educação do Campo foi de uma articulação política 

de organizações e entidades para denúncia e luta  por  políticas  públicas  de 

educação  no  e  do  campo [...].  Ao mesmo tempo tem sido um movimento 

de reflexão pedagógica das experiências de resistência camponesa,  

constituindo a expressão,  e aos  poucos  o  conceito  de  Educação do  

Campo.  (CALDART, 2004, p. 19-20). 

 

                                                      
1 Educação Profissional e Tecnológica do Campo é organizada em três níveis: formação inicial e continuada ou  qualificação  profissional,  

técnico  de  nível  médio  (forma  integrada, concomitante  e  subsequente),  e  tecnólogo (superior).  

2 Omnilateral é  um  termo  que  vem do  latim  e  cuja  tradução  literal  significa  ‘todos  os  lados  ou  dimensões’.  Educação  omnilateral  
significa,  assim,  a concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas  as  dimensões  que  constituem  a 

especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu  pleno  desenvolvimento  histórico. (FRIGOTTO, 2012, p. 

267) 
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O interesse pelo tema da EPT do Campo como proposta do desenvolvimento 

territorial sustentável, surgiu pela alternativa de inclusão destinada ao atendimento dos filhos, 

bem como das famílias, dos camponeses e é sobre elas que se desenvolve essa pesquisa. 

Nessa construção, traz-se a experiência como membro da comissão que desenvolveu o projeto 

de implantação e da construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano - Campus de Santa Maria da Boa Vista – PE, para a oferta de educação 

profissional e tecnológica no município, por meio do Ensino de Formação Inicial Continuada 

– FIC, Ensino Médio Integrado e Subsequente, Ensino Superior, Ensino a Distância – EAD e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

A segunda motivação decorre do acúmulo de observações e análises da organização 

e desenvolvimento da proposta pedagógica da EPT do Campo, e da preocupação em 

identificar como a proposta educacional desenvolvida, contribui ou não para a inserção da 

população campesina que dela fazem parte, em um modelo de projeto que lhes possibilitem o 

desenvolvimento territorial sustentável de suas comunidades, como referência para os demais 

territórios da área da Reforma Agrária do Município de Santa Maria da Boa Vista – PE. 

Uma terceira motivação originou-se dos estudos realizados no curso em nível de pós-

graduação no Programa de Pós-graduação em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas 

Mestrado Profissional em Educação – FACED/UFBA, que proporcionou o aprofundamento 

teórico-conceitual em relação ao tema.  

A quarta motivação vem da preocupação de se entender e constatar como duas 

concepções tão diferentes dialogam entre si – a Educação Profissional Tecnológica e a 

Educação Profissional Tecnológica do Campo. Neste caso específico, para atender a demanda 

da população da reforma agrária e ofertar cursos em diversas áreas do conhecimento para essa 

população campesina, não necessariamente cursos da área agrícola.  

A luta por uma educação do campo voltada para o trabalho tem sido ao longo dos 

anos uma das bandeiras de luta de resistência protagonizada pelos movimentos sociais. Nesse 

aspecto, a EPT do Campo assume papel fundamental na formação para o trabalho dos sujeitos 

do campo, a fim de promover o desenvolvimento territorial sustentável. Segundo Pereira 

(2012, p. 288), a educação profissional configura-se um “[...] campo em disputa entre projetos  

hegemônicos voltados ao capital e projetos outros de educação do trabalhador como 

resistência (reação e criação) ao modo de produção de vida existente”. 

O desafio colocado é conciliar a proposta principal da EPT do Campo e as aspirações 

de construção do projeto de ser camponês: relação que envolve “autonomia” e “auto-
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suficiência” se comparada com a proposta de modernização de relações, incorporação ao 

território no desenvolvimento sustentável. 

Constatou-se nessa realidade uma agenda  de  luta  dos  coletivos  dos movimentos  

sociais  de  Santa Maria da Boa Vista -  trabalhadores  e trabalhadoras inseridos nas  lutas por 

justiça e equidade social - projetos antagônicos de campo (agronegócio X agricultura 

camponesa). Pereira (2012, p. 291), corrobora com essa afirmação: 

 

[...] a educação  profissional  reivindicada  pelos  campesinos,  que  une à  

tríade  “campo,  políticas  públicas  e educação” princípios como: o trabalho 

como  princípio  pedagógico  –  inspirado em Makarenko e Pistrak; o 

encontro com  a  educação  politécnica;  a  técnica e  a  ciência  como  

produtoras  de  tecnologias sociais; a cultura como princípio pedagógico; e a 

relação campo–cidade  de  modo  crítico,  ao  pensar a  totalidade  da  

formação  da  classe trabalhadora brasileira.  

 

No campo atual vê-se um constante embate entre o agronegócio (agricultura de 

mercado), que defende a monocultura, fazendas-empresa, o campo, enfim, apenas como o 

lugar de lucro econômico e,  por  outro  lado,  os  camponeses,  que  o  defendem  o campo 

como  lugar  de trabalho,  de  vida,  com  a  produção  de  multiculturas,  contribuindo  para  o  

desenvolvimento territorial sustentável, sem perder de vista a preservação e a valorização de 

sua cultura. Ainda de acordo com Pereira (2012) quanto a EPT do Campo reivindicada pelos 

movimentos sociais, destaca-se: 

 

Há que se ressaltar que a educação profissional reivindicada pela educação 

do campo não é a mesma coisa que escola agrícola. Inclui a preparação para 

diferentes profissões que são necessárias ao  desenvolvimento  do  território 

camponês, cuja base de desenvolvimento está na agricultura – agroindústria, 

gestão,  educação,  saúde,  comunicação etc. – e se relaciona ao acesso dos 

camponeses  à  educação  e  particularmente à educação escolar, incluída 

nela os  cursos  de  educação  profissional. (PEREIRA, 2012, p. 291 e 292). 

 

A lógica da agricultura camponesa contraria os princípios do agronegócio, porque ela 

é orientada pela  busca  de  equilíbrio  entre  o  esforço  de  trabalho  e  os  recursos  naturais 

disponíveis,  a  partir  de  uma  avaliação  qualitativa,  tanto  no  que  tange  às  necessidades 

familiares,  quanto  ao  grau  de  penosidade  do  trabalho.  Assim, o  modo  de  vida  desses 

camponeses estão condicionados às possibilidades concretas de sua reprodução social, que 

não inclui  a  lógica  do agronegócio,  tampouco  o  processo  de  crescimento  constante  de  

produção  e  de acumulação de riquezas. 

A EPT do Campo promove no camponês a autonomia e motiva sua disposição de 

luta e manutenção na terra conquistada, procurando ampliar suas conquistas agora na 



18 

 

condição de assentado. As características do trabalho camponês, ao contrário de fragilidade, 

são condições para a luta. Não somente luta para posse da terra, mas também para nela 

permanecer e garantir sua autonomia e liberdade.  

Os camponeses têm demonstrado que podem desenvolver atividades coletivas que se 

traduzem em transformação na sua prática. As lutas protagonizadas pelos diversos atores  

sociais buscam  uma  alternativa  de  desenvolvimento  que  supere  o  modelo  em andamento 

no campo brasileiro com o agronegócio,  que prioriza a monocultura e a agricultura de 

mercado. Diante disso,  o  que  se  tem  visto  é  uma  agricultura  familiar,  em  virtude  da  

pressão econômica,  tendo  que  optar  entre  o  modelo  desenvolvimentista,  que  na  maioria  

das  vezes transforma  o  agricultor  em  subempregado  mal  remunerado e  que  perde  

completamente  suas características  socioeconômicas  e  culturais,  ou  ainda,  o  

desenvolvimento  de  estratégias  de sobrevivência diversas, tais como o emprego de parte da 

família no trabalho temporário rural,  para  completar  a  renda  mensal,  e  assim,  garantir  as  

condições mínimas para sua sobrevivência. 

Com isso, a educação do campo não é compreendida como um direito, nem como 

prioridade ou possibilidade concreta de uma política pública.  Pelo contrário, como  veremos 

adiante,  a  educação  para  o campo  sempre  foi  de  pouca  oferta  e  de  adaptação  ao 

modelo denominado urbano ou bancário, como afirma Freire (2005). O que os movimentos 

sociais lutam é pela necessidade de pensar o campo em sua totalidade, com importante 

destaque na e para a educação do campo. 

Pensar  uma EPT do Campo estreitamente  vinculada  com  os  processos  de  lutas 

mais amplas  –  na  qual  a  mesma  modalidade de educação  desempenha um papel 

fundamental na  construção  de novas  relações  socais,  sendo  impulsionada  pela  própria  

materialidade da  ofensiva  dos trabalhadores  contra  a  lógica  imperativa  do  capital,   

significa  a  luta  contra  o  próprio capital, na medida em que esta ajude a realizar as 

transformações políticas, econômicas, culturais e sociais necessárias.  Mesmo assim, 

compreende-se que a EPT do Campo, por si só, não é capaz de transformar as relações sociais, 

em sua totalidade.  

Contudo, não significa que a  educação do campo  assuma  o  papel  de  redentora, 

sendo a responsável pelas transformações sociais no campo, ou, em outra perspectiva, 

responsável por responder aos anseios do mercado produtivo, pois é importante potencializar 

e articular novas estratégias relacionadas ao desenvolvimento territorial sustentável. O 

importante é que os movimentos sociais busquem uma política de  educação  para  e  no  

Campo,  articulada  à modalidade  EPT do Campo e com as  novas diretrizes  de  
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desenvolvimento  com  sustentabilidade  econômico-social,  identificando  a diversidade dos 

povos do campo e valorizando a cultura. De acordo com Pereira (2012), a EPT do Campo é 

construída como resistência e destaca: 

 

[...] a educação  profissional, como  aquela  reivindicada  e  construída 

como  resistência  –  reação  e  criação  – pelos  movimentos  de  

trabalhadores campesinos no contexto das lutas pela Reforma Agrária, 

pela terra e pelos direitos sociais, políticos e culturais, nesta formação  

histórica  chamada  capitalismo, é criação coletiva e resposta crítica às  

políticas  governamentais  hegemônicas destinadas à formação dos 

trabalhadores. Tem como norte uma educação profissional  campesina  

crítica  de  um projeto de educação rural que vislumbra a formação 

profissional dos trabalhadores  do  campo  em  função  da  dinâmica 

do  capital,  que  aparta  a  relação  entre campo e cidade, colocando 

em posição subalterna  os  valores  éticos,  políticos, culturais  e  

econômicos  do  campo  em relação aos valores e a produção de vida 

na cidade. Por essa linha, equivocada, a intenção é romper a relação 

que liga os trabalhadores do campo e da cidade, em seus  contextos  

próprios  e  específicos, no conjunto da produção e da reprodução do 

sistema capitalista, perdendo de vista, justamente, a dialética que 

relaciona o campo e a cidade. (PEREIRA, 2012, p. 293). 

 

Uma EPT do Campo que atenda literalmente os anseios dessa população do campo 

nas diversas áreas do conhecimento, na perspectiva  de uma  integração  da EPT do Campo 

com o ensino médio, na formação ampla desses egressos, pode levar à efetivação de uma 

política pública para  a  população  campesina, com o real domínio do conhecimento e da 

tecnologia, tornando-se, portanto, uma educação  emancipatória. 

O problema busca identificar até que ponto a proposta da EPT do Campo, para área 

da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista – PE, promoverá o 

desenvolvimento territorial sustentável, e como esta pode  levar  à  efetivação  de  uma  

política  pública  para  a  população  do  campo, com o real domínio do conhecimento e da 

tecnologia, tornando-se uma educação emancipatória.  

A estratégia da implantação da EPT do Campo, realizada pelos movimentos de  luta  

social,  implicou  em  um  confronto  direto  com  a  forma da educação historicamente  

constituída. Neste contexto, a presente pesquisa buscou compreender as seguintes questões 

norteadoras:  quais foram os impactos da Educação Profissional e Tecnológica do Campo, no 

território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição no município de Santa Maria da Boa 

Vista. Houve desenvolvimento territorial sustentável? Quais foram os impactos nos sujeitos 

do campo? Há um interesse por parte da população campesina por essa modalidade de 

educação do campo? Enfim, diante dessas questões e suas respostas, teve-se as condições de 
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construir uma minuta de projeto de política pública para o IFSERTÃO-PE – Campus Santa 

Maria da Boa Vista - PE. 

  Como definida por Frigotto, (2009, p. 39), “Educação Profissional: relaciona-se de 

forma direta com os processos educativos e de construção de conhecimentos articulados ao 

trabalho produtivo [...]”, a busca da prática desse conceito, permeia as ações que estão sendo 

desenvolvidas para esse projeto de intervenção. 

A EPT do Campo é uma modalidade de educação voltada para a população da 

reforma agrária, com o objetivo  da construção de um espaço de  disputa  política e  

ideológica, que envolve  não  só  a  questão dos  conflitos sociais  existentes  no  campo, bem  

como  a educação num  aspecto  mais  amplo, de garantia  de  igualdade  de acesso  a  um  dos  

direitos  fundamentais  para  toda a classe trabalhadora, que é  a educação pública e de  

qualidade,  como  forma  de  garantir  a  sua emancipação como seres humanos, 

possibilitando-lhes a melhoria da escolarização, a qualificação  para  o  trabalho,  o  resgate  

da  cultura  e  finalmente,  a  valorização  efetiva  dos trabalhadores do campo.  Por esse 

entendimento, elencamos as indagações para a orientação e análises sobre o tema, sendo: 

 EPT do Campo proposta se diferencia conceitualmente  de  sua  forma  

desenvolvida  até  então, baseada na qualificação profissional? 

 A educação formal, em cursos desenvolvidos nas escolas do município, possibilita 

ou não uma formação sólida  e  integral,  capaz  de  fortalecer  a  organização  

desses camponeses  na manutenção  do  modo  de  organização  do  trabalho,  

quando  toma como  categoria  a participação no processo de produção das 

condições concretas de sobrevivência? 

 Essa formação  possibilita  a  organização  do  trabalho nesse território,  de modo 

a fortalecer a resistência ao modelo de desenvolvimento? 

 Essa  proposta  educacional  dialoga  com  os  movimentos  sociais,  com  vistas  à 

constituição de políticas públicas para esse segmento social?  

 Essa proposta,  ao  articular  trabalho  e  educação do campo,  pode  contribuir  

para  a resistência e, portanto, para a permanência não subordinada dos povos no 

campo? Ou não atende às necessidades objetivas de vida desses sujeitos, 

encaminhando-os a uma situação de alienação e dependência, por não lhes fornecer 

nenhuma possibilidade de superação  das  dificuldades  originadas  e  promovidas  

pela  organização  da  produção, sob a óptica do sistema capitalista, em curso no 

campo? 
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Como resultado de um trabalho coletivo, colaborativo e de intervenção junto ao 

território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição, no município de Santa Maria da Boa 

Vista - PE, se tornou possível a realização das análises desses impactos do desenvolvimento 

territorial sustentável, nos âmbitos educacional, ambiental, social e cultural, na busca de 

expandir essas ações como referências para os demais territórios da área da reforma agrária. 

Atualmente, esse território do Assentamento apresenta um contingente populacional 

expressivo de 5.916 famílias3 e, por esse levantamento, foram sistematizadas proposições para 

elaboração das políticas institucionais de desenvolvimento para o IFSERTÃO-PE – Campus 

Santa Maria da Boa Vista - PE.  

A pesquisa de campo deu-se numa abordagem metodológica qualitativa, apoiando-se 

também na abordagem quantitativa e guiada na metodologia da pesquisa-ação. Nessa 

perspectiva, pautou-se no pensamento de Thiollent (2003, p.18), quando define que este tipo 

de pesquisa está “[...]centrada diretamente numa situação problema, e pelo coletivo no qual os 

participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo com ações contínuas 

denominadas de espirais cíclicas”.  

Por isso, foram realizadas diversas ações práticas da EPT do Campo no território do 

assentamento Nossa Senhora da Conceição, para o projeto de pesquisa-ação, a fim de levantar 

os dados para subsídios da pesquisa de campo. Entre essas ações destacamos: 04 cursos 

Formação Inicial Continuada – FIC, de 160 horas de duração cada curso; 04 oficinas de 

diversas áreas do conhecimento; 08 Rodas de Conversas entre alunos, população campesina e 

técnicos da empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, vinculado ao Instituto 

Nacional da Colonização e Reforma Agrária – INCRA, membros do Movimento Sem Terra – 

MST e o pesquisador; 02 visitas técnicas com os alunos e algumas pessoas do território; 05 

práticas pedagógicas de laboratórios em diversas áreas do conhecimento; 02 palestras técnicas 

agrícolas; 02 exposição de produtos; 02 participação em feira da reforma agrária e outras 

ações, sempre com a presença do pesquisador, devidamente registrada e documentada.  

A escola da comunidade foi o espaço de formação-reflexão-investigação e 

desenvolvimento do conhecimento, alicerçados pela compreensão de uma construção 

colaborativa, idealizado pelo trabalho de um grupo de pessoas, tendo uma organicidade 

própria e objetivos definidos.   

Os resultados indicam que, de fato, a EPT do Campo, abre um caminho no horizonte 

para a sustentabilidade dessas famílias e o desenvolvimento socioeconômico dessas 

                                                      
3 Dados da página do INCRA 2015. www.incra.gov.br 



22 

 

comunidades com o mundo do trabalho 4 , na valorização indivíduo como o sujeito da 

transformação, na junção de forças para o trabalho coletivo, na valorização da cultura e do 

ambiente, na busca da qualidade de vida na comunidade. Segundo  Frigotto,  

 

[...] a  concepção  de  trabalho  humano,  construída por Marx, pode 

ser compreendida a partir de três distinções: como diferenciação frente 

ao homem do reino animal; como condição do ser humano em 

qualquer tempo histórico; e o trabalho que assume  formas  históricas,  

específicas  nos  diferentes  modos  de  produção  da  existência 

humana. (FRIGOTTO, 2009, p. 400). 

 

A implantação da EPT do Campo alinhada  com  as  lutas  por emancipação  é  um  

longo  caminho  em  construção,  realizado por  diversos  movimentos sociais  da  classe  

trabalhadora,  que  fazem  a  crítica  à  forma  dessa modalidade de educação,  entretanto,   

não ficam apenas na crítica,  eles constroem desde o presente,  a partir dos seus territórios de 

resistência.  

O  processo  de implantação da EPT do Campo será uma  forma  importante  de 

construção  de  diálogos  e  práticas    para  a  criação  das  condições    de   concretização  da 

função social da educação do campo. Daí a importância da organização de coletivos de 

políticas-pedagógicas e da participação direta da comunidade na inserção da EPT do Campo. 

Nesse sentido, o presente trabalho está organizado em cinco capítulos, mais a introdução e as 

considerações finais, aqui, estabeleceram-se como estrutura e organização das ideias a 

seguinte sequência de capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado “Território IFSERTÃO-PE Campus Santa Maria da 

Boa Vista”, trata da importância do território em questão, sua história, a importância da EPT 

do Campo e os caminhos a percorrer. O segundo capítulo versa sobre o Desenvolvimento 

sustentável, trabalho e renda no território camponês, a importância desse território da reforma 

agrária e de se desenvolver no território a sustentabilidade e a agroecologia nos dias atuais, 

como também, a importância do trabalho da coletividade em prol do mesmo objetivo e 

sistema de  cooperativismo. O terceiro capítulo traz a Educação do Campo como demanda do 

território do Município de Santa Maria, por uma educação com princípios e valores da 

população campesina, a sua construção, a sua relevância para o desenvolvimento territorial 

sustentável e os seus impactos no mencionado território. O quarto capítulo aborda o 

                                                      
4 Mundo do Trabalho: No contexto das políticas educacionais, os enunciados presentes no texto da Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB/96, no art. 1º, parágrafo 2, definem que “a educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996a) 
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Desenvolvimento do projeto de intervenção no território do Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição, a metodologia aplicada, utilizado os resultados coletados durante o processo de 

pesquisa.  O quinto e último capítulo desse trabalho, versa sobre o processo de execução do 

projeto de intervenção, como se deu na prática e quais foram os impactos para o 

desenvolvimento territorial sustentável.   
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CAPÍTULO I – O TERRITÓRIO IFSERTÃO-PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA 

VISTA 

 

O presente capítulo tem por finalidade de contextualizar o território do município de 

Santa Maria da Boa Vista – PE, que está localizado na região Nordeste do Brasil, situado no 

Semiárido brasileiro5 no Estado de Pernambuco, na região denominada Submédio do Vale do 

São Francisco6. 

É um município do interior de Pernambuco, com distância de 644 Km da capital, 

com uma área territorial de 3.001.512 Km², sendo que deste total apenas 44,8 Km² em 

perímetro urbano. O acesso a capital Recife pode ser feito através das estradas federais BR–

428 e BR–232. A população é estimada em 41.758 habitantes7, a densidade demográfica é de 

71,87, sendo o terceiro maior município em área territorial do Estado de Pernambuco8, sendo 

o seu maior contingente de sua população 63% (26.308 habitantes) residente no campo (IBGE 

2010).  

 

FIGURA 1 –  Localização do município de Santa Maria da Boa Vista – PE 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento de Pernambuco 

 

O município de Santa Maria da Boa Vista possui diversas regiões: Ribeirinha (a 

margem e nas ilhas do Rio São Francisco), o projeto de irrigação Fulgêncio (população do 

                                                      
5 O semiárido brasileiro ocupa uma área de 969.589 km e inclui os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e 

Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de Alagoas e Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o 

Rio São Francisco, juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha (BRASIL, 2005) 

6 Vale do Submédio São Francisco está localizado na região sertaneja no semiárido do Nordeste do Brasil, a oeste do estado de Pernambuco e 

norte do estado da Bahia, com uma área de 125.755 km. Disponível em:  https://www.sna.agr.br/indicacao-geografica-vale-do-submedio-

sao-francisco/ 

7 Dados do IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/santa-maria-da-boa-vista/panorama) 

8 Dados do Governo do Estado de Pernambuco 2018. Disponível em: http://www.bde.pe.gov.br/ visualizacao/ Visualizacao_ 

formato2.aspx?CodInformacao=272&Cod=3)  

Santa Maria da Boa Vista 

https://www.sna.agr.br/indicacao-geografica-vale-do-submedio-sao-francisco/
https://www.sna.agr.br/indicacao-geografica-vale-do-submedio-sao-francisco/
http://www.bde.pe.gov.br/%20visualizacao/%20Visualizacao_
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Movimento dos Atingidos por Barragens9 – MAB), os territórios Quilombolas, os territórios 

da reforma agrária (assentamentos e acampamentos) e a área de sequeiro ou área da caatinga. 

Mais de 98% da área rural do município é de minifúndio10  e a agricultura praticada no 

município é agricultura familiar. As atividades desenvolvidas são de agricultura de 

subsistência, fruticultura e a pecuária predominante é a caprinovinocultura11. É um município 

eminentemente  agrícola,  toda  a  economia depende  da  agricultura e  da pecuária. 

 

FIGURA 2 – Mapa da Região do Submédio do Vale do São Francisco 

 

 
                                                 Fonte: IBGE, 2010 

 

 

 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -

PE 

 

Sua história tem início no final do século XVI, no povoado da Igreja Nova entre a 

Serra e o Rio. Como fruto da colonização das Ilhas do Rio São Francisco, região povoado 

pelos Índios Cariris12 que foram catequizados pelos missionários Franciscanos. Essas são os 

primeiros registros da região do Submédio do Vale do São Francisco, sendo por dois séculos 

(XVI a  XVIII), o principal núcleo urbano do lado de Pernambuco. No que tange ao aspecto 

administrativo, o território de Santa Maria da Boa Vista foi originalmente parte da sesmaria 

                                                      
9 Movimento dos Atingidos por Barragens é um movimento popular, autônomo, de luta, de massa e de base, que visa organizar toda a 
população ameaçada ou atingida por barragens, em sua maioria, barragens de hidrelétricas. 

(http://www.mabnacional.org.br/publicacoes/folder_mab_port.pdf) 

10 Minifúndio é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal. A classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 
e leva em conta o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia de acordo com cada município. (http://www.incra.gov.br/tabela-

modulo-fiscal) 

11 Caprinovinocultura é a criação de caprinos e ovinos no semiárido brasileiro que tem-se consolidado como uma importante atividade de 
produção animal para a subsistência, servindo como meio para a fixação do homem ao campo (BATISTA e SOUZA, 201, p.2) 

12 Índios Cariris: nação Kariri e ocorreu entre os anos de 1683 e 1713 na região Nordeste do Brasil. PIRES, Maria Idalina da Cruz. Guerra 

dos Bárbaros: resistência e conflitos no Nordeste colonial. Recife PE. 
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concedida pelo reino à Casa da Torre13, da família Garcia D'Ávila14, sediada no Estado da 

Bahia à beira-mar, e que estendeu seus domínios pelos sertões, constituindo fazendas e 

currais, para exploração e comércio de gado bovino, tornando-se proprietária de grandes áreas 

que ultrapassaram o rio São Francisco. O desbravador do Sertão Garcia D’Ávila, nascido 

nessa região, chamou a vila de ‘Caminho do Gado’, no final do século XVIII. Com a sua 

restauração recebeu o nome de Coripós, denominação dada pelos índios  Kiripós, Caripós e 

Coripós que aqui habitavam. O nome Coripós refere-se ao peixe extraído das locas das pedras 

submersas nas águas turvas do Velho Chico.  

Nos meados do século XIX, foi criada a vila de Boa Vista e desmembrada a 

freguesia de Ouricuri. Nesse mesmo período, consta de um livro de registros que a comarca 

de Boa Vista tinha cerca de mil pessoas, não obstante a sua imensidão territorial, que 

ultrapassava uma área de mais de 10.000 Km². Nesse mesmo período, a freguesia de Petrolina 

também foi desmembrada da vila de Santa Maria da Boa Vista. 

Foi em meados do século XX, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 1943, 

pelo Decreto Lei Estadual n° 952, que a Vila de Boa Vista passou a ser município e a se 

chamar Santa Maria da Boa Vista. A sua área territorial foi desmembrada em outros 

municípios tais como: Petrolina, Orocó e Lagoa Grande. Situado no semiárido Brasileiro 

conhecido como Sertão Pernambucano na região denominada Submédio do Vale do São 

Francisco. Esses dados foram possíveis, através de uma pesquisa bibliográfica minuciosa em 

diversos livros de história da região Nordeste do Brasil. 

 

 

1.2 ESTRUTURA FUNDIÁRIA PASSADO E PRESENTE NO MUNICÍPIO DE 

SANTA MARIA DA BOA VISTA – PE 

 

 

Até a década 60 do século XX, o município era apenas uma zona de agropecuária 

extensiva (caprino e ovino), associada com uma agricultura das culturas do algodão, a 

mamona e as culturas de subsistência milho, feijão e mandioca e com a pesca artesanal (cari e 

outras espécies). Conforme está narrada na obra Opara, de Gonçalves (1997): 

 

As atividades agrícolas  na  década  de 1930 e de  1960  giravam  em torno   

de culturas   comerciais   como   o   algodão,   a   mamona   e   a   cana-de-

                                                      
13 Casa da Torre: foi o embrião de um grande morgado no estilo feudal que se iniciou na capitania da Bahia ainda no século XVI e que, 
durante 250 anos, expandiu-se ao longo das gerações dos seus senhores por mais de 400 léguas na Região Nordeste do Brasil.  

14 Família D’Ávila: foi filho de Tomé de Sousa e fundador do maior latifúndio das Américas, a Casa da Torre. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9_de_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latif%C3%BAndio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Torre
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açúcar   –   para   a   produção   de rapadura   e   de   mel  -   e   também  em   

torno   de   culturas   de   auto abastecimento   para   a   população local:   

milho,   feijão   e,   principalmente   mandioca. [...] Quando, entretanto, as 

chuvas ocorriam de modo satisfatório nos   períodos   esperados, a   

produção   aumentava   gerando   um   certo   excedente disponível para a 

exportação para outras regiões. (GONÇALVES, 1997, p. 128). 

 

Foi a partir da década de 70, com as implantações e as instalações dos projetos 

públicos irrigados na região do submédio do Vale do São Francisco, que começou uma nova 

forma de se fazer agricultura na região do Semiárido Brasileiro. Segundo a afirmação de 

Gonçalves (1997, p.128), “A   terra   não   tinha   um   valor   intrínseco   relacionado   à   sua   

capacidade produtiva.   Para   o   homem   pobre, ela   significava   independência   e   para   o   

homem   bem   situado representava poder”. Nada disso, foi levando em consideração para 

atender a demanda do capital. 

 O Governo Federal, através de financiamento internacional, implantou esses 

projetos com objetivo de atender a uma demanda mundial por alimento. Para isso, ele 

começou a desapropriar 15  as famílias das terras, das suas pequenas propriedades, com 

indenizações irrisórias e a instalar os projetos públicos de irrigação. Nas áreas que não foram 

instalados os projetos públicos, que é o caso do município de Santa Maria da Boa Vista, o 

próprio Governo Federal incentivou, apoiou e financiou as instalações das grandes empresas, 

expulsando as famílias de suas propriedades. Uma agricultura dominada por um Governo 

autoritário (regime militar) e, por outro lado, as empresas oportunistas visavam tão somente o 

capital e os incentivos fiscais. 

A história mostra que foi uma severa e traumática transformação da prática da 

agricultura de subsistência para agricultura convencional, que era realizada em grandes áreas 

e por empresas. Os agricultores familiares que foram expulsos de suas áreas começaram a 

serem explorados como mão de obra barata e na forma de trabalho análogo para satisfazer o 

capital, com objetivo de atender ao interesse do capital. Conforme descreve Gonçalves,    

 

A irrigação que, fora casos raros, estava circunscrita às terras situadas nas 

proximidades do rio, no final da década de 1960,   ganha   impulso,   adentra    

as   terras   do   alto   e   atinge   as   caatingas.   Essa  expansão   tornou-se 

possível   devido   à   eletrificação   rural   efetuada   nas   margens   do   rio   

(inicialmente   na   parte pernambucana e posteriormente  na parte  baiana), à 

instalação de  eletros-bomba; à utilização de formas   mais  eficientes   de   

condução   de   água   (canos   de   PVC,   canais   e   estações   elevatórias);   

à política   creditícia   implantada   pelos   programas   oficiais   de   finan-

                                                      
15 Desapropriar: é o ato unilateral de direito público, com reflexos no direito privado, pelo qual a propriedade individual é transferida, 

mediante prévia e justa indenização, a quem dela se utiliza, no interesse da coletividade. (DICIONÁRIO DO CAMPO, 2012, p. 368) 
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ciamento   rural   subsidiado,   que foram   facilitados,   preferencialmente,   

às   empresas   e   aos   médios   proprietários. (GONÇALVES, 1997, p. 154). 

 

Houve impactos avassaladores nos âmbitos social, econômico e ambiental, com as 

instalações dessas grandes empresas no município. Esses impactos foram tão grandes que no 

município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 1970 a 1980, se instalaram mais de 12 

grandes empresas, em uma área de 34 mil hectares, como traz os dados do Ministério 

Desenvolvimento Regional (1996b), por meio da Companhia do Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco e o Parnaíba - CODEVASF, 

 

Os projetos de irrigação implantados no Vale do São Francisco, além de 

introduzir na economia da região, anualmente, milhões de dólares (moeda 

americana), de gerar divisas para o país, de criar milhares de empregos, 

servem para difundir a tecnologia da irrigação/drenagem e motivar a 

iniciativa privada a investir nesta atividade. (BRASIL, 1996b, n.p.). 

   

Para atrair os latifúndios na região do semiárido, começou a liberar recursos 

financeiros a fundos perdidos, através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

– SUDENE16, e dos Bancos oficiais: Banco do Nordeste do Brasil – BNB17 e Banco do Brasil 

- BB18. Como afirma o professor Gonçalves, a seguir:  

 

A   implementação   da   ação   do   governo,  tanto   diretamente   criando   

infraestrutura para a irrigação dos projetos instalados, como indiretamente 

através de financiamentos a   particulares).  Foi concedido também 

incentivos fiscais (abatimento nos impostos federais para cada valor 

investido na região), para empresas instaladas em outras regiões do Brasil. O 

slogan do governo federal era: “surgi uma nova fronteira agrícola no 

nordeste brasileiro. (GONÇALVES, 1997, p. 154). 

 

 

Segundo a CODEVASF, 1996: 
 

Com uma visão global e buscando-se reduzir as desigualdades regionais 

deve ficar que a irrigação, por si só, não promoverá o desenvolvimento do 

Nordeste, no entanto, para que esse desenvolvimento ocorra, 

obrigatoriamente a irrigação terá que estar presente. (BRASIL, 1996b, p.5). 

 

                                                      
16 SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidade promover o desenvolvimento includente e sustentável 

de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional nas economias nacional e internacional. (site: 

www.sudene.gov.br em 18 de dezembro 2018). 

17 BNB - Banco do Nordeste do Brasil S. A. é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e diferencia-se das demais 

instituições financeiras pela missão que tem a cumprir: Atuar como Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste. Sua visão é a de ser o 

Banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da 
Região. (site: www.bnb.gov.br em 18 de dezembro 2018) 

18 BB - Banco do Brasil é um banco estatal e uma das maiores instituições financeiras do país e da América Latina. (site: www.bb.gov.br em 

18 de dezembro 2018).  
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Com esses apelos, houve a atração de diversas empresas para a região, mesmo 

aquelas que não tinham nenhuma ligação ou empreendimento com a agricultura e a pecuária, 

apenas atraída pelo incentivo financeiro e fiscal, como é o caso das empresas Viação Aérea 

Rio Grandense - VARIG, empreendimentos Olivieri, Araújo e Suarez - OAS S/A, entre outras. 

Como afirma Gonçalves:  

 

O ufanismo gerado pelo impulso que a agricultura recebeu nas décadas em 

apresentação (70, 80 e 90), embalou o discurso dos políticos, acalentou o 

sonho de prosperidade das elites locais,  atraiu  os interesses  de  empresários  

de  outras  regiões, alcançou os ouvidos  dos habitantes  de  cidades  do  

Piauí,  do  Ceará,  da  Paraíba  e  dos  municípios  da  região  que  se  situam 

fora   do   curso   do  São  Francisco.  As palavras  de  ordem  e   os   eventos   

utilizados   para   divulgar  o milagre   da   irrigação,   por   si   só   eram   

bastante   estimuladores   da   atenção   de   todos   que   fossem alcançados   

por   eles:   “Califórnia   do   São   Francisco”,   “celeiro   do   mundo”,   e   

por   aí   ia   a empolgação. (GONÇALVES, 1997, p. 163). 
 

No município de Santa Maria da Boa Vista não houve nenhuma instalação de 

projetos públicos de irrigação até a década de 80, porém, houve um grande número de 

empresas que vieram se instalar em curto prazo de tempo, atraídas pelos incentivos 

financeiros e fiscais do governo federal, por possuir excelentes solos, relevo favorável, nas 

margens do rio São Francisco e terra abundante. Este cenário constituiu-se na intensificação 

do agronegócio, configurando-se na agricultura exploradora de recursos naturais, recursos 

humanos, o uso indiscriminado de agrotóxicos e no uso pesado de máquinas, como explica 

Gonçalves a seguir: 

Acentue-se   que   essas   terras   eram essencialmente   ocupadas   por   

pequenos   e   médios   criadores   envolvidos   na   pecuária   extensiva, 

seguindo ainda os mesmos métodos de trabalho gerados no período colonial 

e com rendimentos bastante   pequenos,   e   que   não   possuíam  a   

propriedade   da   terra,   mas   tão-somente   a   sua   posse. Alguns   sequer   

possuíam   documentos   que   lhes   dessem   legitimidade   sobre   a   área   

ocupada.   E mesmo aqueles que os possuíam não estavam seguros, já que 

legalmente eram detentores apenas do  direito   de   posse. Para   agravar   a   

situação   desses   sitiantes   ou   posseiros,   os   limites   de   suas terras 

eram difusos, não havendo demarcações precisas. Quando a política de 

expansão agrícola do  governo   federal   fez-se   realidade,   foram   eles  

transformados   em  suas   primeiras   vítimas,   pois foi  sobre  suas   terras   

que  os  projetos  do  governo,  sob  a  direção  da  CODEVASF 19 ,  

instalaram-se. Sem   pedir   licença   e   aproveitando   o   despreparo   ou a 

ingenuidade desses   criadores,   empresas contratadas   pelo   governo   

penetraram   suas   terras,   realizando   levantamentos   topográficos   e 

pedológicos   e   em   seguida   abrindo   variantes   por   todos   os   lados   

                                                      
19  CODEVASF é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional que promove o desenvolvimento e a 

revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim com a utilização sustentável dos recursos naturais e 

estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e social. (Disponível em: www.codevasf.gov.br, Acesso em: 18 de dez 

2018). 
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para   que   efetuassem   as medições.   Até   aí   os   moradores   das   terras   

não   passavam   de   pessoas   simples,  simpáticas   e hospitaleiras.   Por   

ação   da   CODEVASF,   foram   desapropriados   da   forma   mais   brutal,   

com argumentos enganosos que  prometiam prosperidade, progresso,  etc., e 

quando isso não bastava, formas   de  pressão  as  mais  diferentes  possíveis   

eram  empregadas.  Mas  isso   ainda  não  era  tudo. De acordo com a 

CODEVASF aquela gente não tinha a propriedade da terra e por isso esta 

não podia ser objeto de indenização, mas  tão-somente as  benfeitorias, que 

eram nada mais que uma casa rústica, uma cacimba, um tanque, um curral, 

um cercado para palma e um pequeno roçado construído  com  varas  ou  

galhos.  Em  face   dessa  realidade,   dá  bem  para  concluirmos  os  valores 

pagos pelas indenizações. (GONÇALVES, 1997, p. 163). 

 

Com as instalações desses latifúndios20, a área de domínio chegou a mais de 80% das 

áreas agriculturáveis do município.  Com isso, também se instalava o agronegócio de uma 

forma acelerada e com grandes áreas sendo desmatadas, gerando o uso indiscriminados dos 

produtos químicos, levando a contaminação do solo, da flora, do meio ambiente, rios e 

população. Os índices de problemas de saúde da população começaram a aumentar 

significativamente, junto com a  exploração da mão de obra dos sertanejos nativos da terra de 

forma análoga, bem como a instalação da monocultura para atender a demanda do mercado 

mundial. O agronegócio 21  dominava a forma de se fazer agricultura na região. Como 

descreveu o professor Gonçalves, 

 

À matutada,   expulsa   das   áreas   onde   foram   situados   os   projetos,   

restou apenas a memória dos lugares onde vivera e onde haviam vivido seus 

antepassados. Suas terras foram   integralmente   devastadas   pelas   lâminas   

inclementes   dos   tratores,   que   desfiguraram   o campo derrubando as 

baraúnas, os juazeiros, as caraibeiras, as quixabeiras, os angicos, as casas, os   

currais,   os   roçados,   enterrando   os   tanques,   destruindo   os   marcos   

referencias   da   vida   dessa gente. O lugar   onde   haviam   nascido,   

crescido,   sonhado;   enterrado   seus antepassados   e   os   chocalhos   

tocavam,   os  bodes  bodejavam  e   berrava   o   gado,   passou   a   ser   um 

descampado   entrecortado   por   canais   e   habitado   por   uma   gente 

estranha,   desgarrada,   que   se relacionava apenas através  mediação de 

valores econômicos. (GONÇALVES, 1997, p. 154-155). 

 

Assim descreveu Ribeiro, 1995: 
 

Tenho em mente a imagem de uma fieira de nordestinos, adultos e crianças,   

maltrapilhos,   cabeça   coberta   com seus   chapéus  de  palha   e  de  couro,   

                                                      
20 Latifúndios: são grandes extensões de terras - propriedade rural - especialmente aquela com extensões não cultivadas e exploradas com 
técnicas de baixa produtividade propriedade rural, característica de países subdesenvolvidos, de monocultura e com terras incultas, 

exploradas por um só proprietário, que utiliza mão de obra não especializada, mediante salários muito baixos. (DICIONÁRIO DO CAMPO, 

2012). 

21 Agronegócio foi criado para expressar as relações econômicas (mercantis, financeiras e tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles 

situados na esfera industrial (tanto de produtos destinados à agricultura quanto de processamento daqueles com origem no setor), comercial e 

de serviços. (DICIONÁRIO DO CAMPO, 2012). 
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agachados,  olhando pasmos   as   imensas   máquinas   revolvendo   a   terra   

da caatinga. (RIBEIRO, 2010, p. 363). 

 

Como era apenas um capital especulativo, muitos desses latifúndios não chegaram a 

completar dez anos de instalações e começaram a abandonar suas terras e as suas estruturas 

físicas, assim como os equipamentos e as máquinas agrícolas, deixando tudo para trás, devido 

à restrição o Governo Federal em liberar os financiamentos. Relata o professor Gonçalves, 

1997: 

 

A  história,  que   é  contundente  em  sua   crítica,   está   aí  para  

demonstrar  isso. Parte  das  fazendas   que   outrora  receberam  todo   o   

apoio   oficial   e   que  serviram  de  vitrines   para expor   as   

potencialidades   da   região,   como   as   fazendas   Safra,   Catalunha,   

Varig,   Ouro   Verde   e outras   de  menos  significação,   quebraram. 

(GONÇALVES, 1997, p. 156). 

 

No final da década de 80 os trabalhadores rurais cansaram da exploração e 

começaram a se organizarem em movimentos sociais da terra, constituindo acampamentos nas 

terras abandonadas por esses latifúndios. O objetivo era a produção de alimentos, na prática 

da agricultura familiar, e tomar a posse das terras que eram deles de direitos. Porém, os 

latifúndios, vendo nisso uma oportunidade de ser ressarcidos pelo governo federal por essas 

ocupações, começaram a entrar em conflitos com esses trabalhadores rurais que foram 

resistindo essas investidas. Conforme afirma o professor Gonçalves:  

 

Hoje, o   Movimento   dos   Trabalhadores   Sem-Terra   invadiu   algumas   

das   fazendas   que   no   passado serviram   de  vitrine  da  irrigação,   mas  

que  se   encontravam  em  estado   de  abandono   ou  de  semiabandono.   

Fazendas  que  permanecem  de   pé,   já   não   contam  tanto   otimismo.  

Otimismo mesmo só nas cantilenas de políticos sem visão de futuro, que a 

derrocada é só uma questão de tempo. (GONÇALVES, 1997, p. 159). 

 

Nessa época, os movimentos sociais de sem terras começaram a tomar forma e a se 

organizarem por todo o país, vendo e solidarizando com os trabalhadores rurais do munícipio. 

Assim trouxeram suas organizações, se instalam e começam a defender esses trabalhadores 

rurais que já estavam ocupando as terras abandonadas e improdutivas. Nessas terras, eles 

instalam os acampamentos, com o apoio do Movimento Sem Terra – MST22, que começou a 

reivindicar junto ao governo federal os direitos desses trabalhadores a viverem da terra e ter a 

posse.  

 

                                                      
22  O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que 

conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. (Site: www.mst.org.br em 18 de dezembro 2018) 

http://www.mst.org.br/
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O MST  tem  sido  muito  atuante  na  busca  de  seus  objetivos  de  luta pela  

terra.  Sua história está associada à luta  pela  Reforma  Agrária  e  ao  

desenvolvimento  do  Brasil.  Nasceu da ocupação da  terra  e  se  reproduz  

por meio da espacialização e da territorialização da luta pela terra. As 

conquistas de  frações  do  território  do  latifúndio e a sua transformação em 

assentamento  acontecem  pela  multiplicação  de espaços  de  resistências  e  

de territórios camponeses. Em cada estado onde iniciou a sua organização, o 

fato que registrou o  seu  princípio  foi  a  ocupação.  Essa ação  e  sua  

reprodução  materializam  a existência  do  MST,  iniciando  a  construção  

de  sua  forma  de  organização, dimensionando-a. (FERNANDES, 2000, p. 

496). 

 

Esse processo de reivindicação pelo direito a terra não foi fácil. Houve os embates, 

muita luta e resistência por parte dos trabalhadores rurais, que estavam apenas reivindicando 

os seus direitos que foram tirados nos anos anteriores, como traz Fernandes:    

 

Em 1989, o MST criou o lema ‘Ocupar, resistir, produzir’, que se tornou 

muito conhecido,  assim  como  sua  bandeira, criada  no  III  Encontro  

Nacional,  em 1987.  As  palavras  explicitam  as  ações pela  

democratização  do  acesso  à  terra  para  trabalhar,  produzir,  viver  

dignamente.  É  a  luta  por  um  modelo  de desenvolvimento territorial, na 

qual os camponeses  enfrentam  as  formas  de subordinação  impostas  pelo  

capital. Não  aceitar  a  submissão  e  lutar  pela autonomia tornou-se marca 

da identidade política do MST. (FERNANDES, 2000, p. 498). 

 

Em 1996, após anos de lutas, resistência e perseverança, finalmente saiu o primeiro 

reconhecimento do assentamento rural do município e da região pelo Instituto Nacional da 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA23, chamado de assentamento SAFRA24. Isso levou 

os trabalhadores rurais a se fortalecerem e a resistirem em outros acampamentos. Nos anos 

seguintes, ocorreram muitas outras conquistas e reconhecimentos de projetos de 

assentamentos rurais, entre eles, o Projeto de Assentamento Rural Nossa Senhora da 

Conceição.  

Sem dúvida que as ocupações dessas terras foram os principais instrumentos para os 

reconhecimentos desses projetos de assentamentos rurais, proporcionando o direito dessa 

população rural. Com isso, também houve um aumento considerável da população rural, de 

forma que fortaleceu a agricultura camponesa no município. Esse aumento considerável da 

população rural se deu pela chegada de diversas famílias vindas de outras regiões do estado e 

do Nordeste para participarem dessa luta pela terra, promovendo um impacto rural e 

demográfico considerável no município.  

                                                      
23 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é uma autarquia federal da Administração Pública brasileira. Foi criado pelo decreto 

nº 1 110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter cadastro nacional imóveis rurais administrar as 
terras públicas da União (Site: www.incra.gov.br) 
24 SAFRA primeiro assentamento a ser reconhecido no município de Santa Maria da Boa Vista – PE, em 08 de maio de 1995. 

(www.incra.gov.br/biblioteca) 
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FIGURAS 3 e 4 – Mapa (3) e Território (4) do município Santa Maria da Boa Vista – 

PE. 

 

 
 

                Fonte: Secretaria de Planejamento de Pernambuco (3) e Google Earth Pro 2018 (4) 
 

 

O fortalecimento da agricultura camponesa foi desenvolvida graças aos projetos de  

assentamentos rurais concedido a essa população, que cresceu exponencialmente com a 

chegada das famílias de outras regiões, o que era necessário superar alguns problemas para à 

consolidação da população como:  necessidade de créditos agrícolas, as questões fundiárias, a 

burocracia após a implantação dos projetos de assentamentos rurais, a questão da educação do 

campo, a questão do acesso a saúde pública de qualidade, a infraestrutura de políticas públicas 

dos projetos de assentamentos rurais, entre outros. Infelizmente, após 20 anos, ainda hoje se 

luta por esses direitos. Conforme afirma Fernandes:  

 

O  MST  se  consolidou  como  um movimento  camponês  de  identidade 

diversa por reunir pessoas de todas as regiões do Brasil. Suas ações têm 

contribuído  para  o  desenvolvimento  dos territórios  camponeses  e  do  

país.  Os investimentos  na  produção,  infraestrutura,  educação  e  saúde,  

feitos  por meio da organização de sua sociedade, transformaram o MST em 

um dos movimentos mais admirados pela população, ao mesmo tempo que 

os ruralistas tentam  imputar-lhe  uma  imagem  de atrasado e subversivo, 

por causa de sua forte  ação  nas  ocupações  de  terra.  O esforço dos Sem 

Terra ainda não contemplou  a  superação  de  dificuldades antigas, ao 

mesmo tempo que precisa enfrentar  novos  desafios. (FERNANDES, 2000, 

p. 498). 
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É preciso explicitar que a reforma agrária25 no município não  se  consolidou  como  

uma  política  pública por parte dos governantes, e sim, ocorreu devido a forte pressão social, 

com ações dos trabalhadores rurais, organizados pelo MST, e de uma grande mobilização 

social. Ao longo dos anos, essa ação tem sido resistente, através de muita luta para alcançar 

uma vida digna nos assentamentos rurais, sempre levantado a bandeira da educação do campo, 

em busca da sustentabilidade dos seus territórios.  

 

QUADRO 1 –  População Campesina do Município de Santa Maria da Boa Vista. 

População Quantidade Família Localidade 

Assentadas 2.266 Assentamentos Reforma Agrária 

Acampadas 450 Acampamentos Reforma Agrária 

Quilombolas 872 Cupira, Inhanhum e Serrote 

Atingidos por barragens 2.328 Projeto de Irrigação Fulgêncio 

TOTAL 5.916 Famílias Campesinas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados levantados no site do  INCRA – SR 29 e da CODEVASF, 2015. 

 

 

O município de Santa Maria da Boa Vista atualmente tem sua vocação despertada 

para a agricultura camponesa 26  irrigada, seja na área ribeirinha, bem como, na área de 

sequeiro e com o projeto de irrigação Fulgêncio27, das famílias atingidas por barragens. São 

mais de 94% dos projetos de assentamentos rurais que estão na área irrigada ou área ribeirinha, 

e apenas 6% dos projetos de assentamentos rurais na área de sequeiro, e todos estão ligados 

aos movimentos sociais.  

Atualmente o território da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista 

tem como principal atividade econômica a fruticultura (banana, goiaba, acerola, melão, 

melancia entre outras) e o cultivo de lavouras temporárias (milho, feijão e mandioca). Com 

muitos esforços nesses territórios, os camponeses têm conseguido se sustentar, apesar das 

ausências de políticas públicas. 

 

 

 

                                                      
25 A reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, 

a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção- Estatuto da Terra - Lei nº 

4504/64. (Site: www.incra.gov.br em 18 de dezembro 2018). 
26 Agricultura Camponesa é o modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais que ela 

suporta, resolvem seus problemas reprodutivos por meio da produção rural, desenvolvida de tal maneira que não se diferencia o universo dos 

que decidem sobre a alocação do trabalho dos que se apropriam do resultado dessa alocação. (COSTA, 2000, p. 116-130) 
27 Projeto de Irrigação Fulgêncio há predominância da fruticultura, com destaque para o cultivo de banana correspondendo a 68% da área 

cultivada do perímetro, em 2016. As culturas permanentes ocuparam 91% da área cultivada. O projeto é constituído somente por lotes 

familiares. Famílias atingidas pela barragem de Itaparica. (Site: www.codevasf.gov.br em 18 de dezembro 2018)  
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QUADRO 2 – Projetos de Assentamentos em Santa Maria da Boa Vista –PE 

 
Nº Nome Projeto de Assentamento Data de Criação Área PA (ha) Nº Famílias 

.001 POÇO DO ICÓ 27/12/1989 874 26 

.002 SAFRA 02/12/1996 2.246 220 

.003 VITORIA 27/05/1997 4.163 264 

.004 BOQUEIRÃO 30/06/1997 1.102 105 

.005 SÃO MIGUEL 15/12/1998 747 32 

.006 CATALUNHA 16/12/1998 6.825 600 

.007 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 13/08/1999 3.443 140 

.008 AQUARIUS 27/12/1999 2.667 150 

.009 LAGOA DA PEDRA 29/06/1998 1.276 45 

.010 BRILHANTE 25/05/2000 940 55 

.011 JATUBARANA 15/12/2000 592 8 

.012 CARAÍBAS II 24/10/2001 381 40 

.013 MARISTELA MEDRADO 19/11/2002 337 6 

.014 CHADA DO PEBA 05/12/2002 236 10 

.015 SÃO PEDRO 11/03/2003 1.472 40 

.016 MARTIRES DA RESISTENCIA I 27/12/2004 1.963 51 

.017 MARTIRES DA RESISTENCIA II 27/12/2004 1.197 39 

.018 JOSÉ IVALDO 13/07/2005 352 25 

.019 JOSE IVALDO I 23/08/2005 776 50 

.020 LUIZ GONZAGA 06/12/2005 2.000 50 

.021 JOSIAS BARROS 31/08/2006 3.196 69 

.022 SAMUEL BARBOSA I 27/11/2006 311 10 

.023 BEGARD 11/12/2006 1.320 20 

.024 ASA BRANCA 03/01/2007 1.320 20 

.025 SÍTIO NOVO 03/01/2007 1.320 20 

.026 BATALHA 09/04/2007 1.320 20 

.027 CAIÇARA 09/04/2007 1.320 20 

.028 MARIA BONITA 11/05/2007 463 10 

.029 NOSSA SENHORA DO CARMO 10/08/2007 1.263 20 

.030 SÃO JOAQUIM 19/10/2007 1.320 20 

.031 VERA LÚCIA 01/09/2008 956 17 

.032 HAVAI 29/09/2008 404 8 

.033 DENIS SANTANA 05/11/2008 1.001 30 

.034 PROGRESSO 20/08/2010 669 12 

.035 JUNCO 21/03/2012 1.776 14 

TOTAL 51.548 2.266 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponíveis no site do INCRA 

 

Por isso, essa tem sido a bandeira de luta do MST, pois compreende-se que somente 

através da educação, pode-se formar camponeses para essa forma de prática na agricultura 

educação.  

Educação para a transformação social; Educação para o trabalho e a 

cooperação; Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; 

Educação com/para valores humanistas e socialistas; Educação como um 

processo permanente de formação/transformação humana. (MST, 2004, 

p.32). 
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Devido aos fatores edofoclimático28 na região do semiárido brasileiro, como escassez 

da chuva, com período cada vez mais prolongado, temperatura elevada, condições do solo, 

entre outros, a agricultura praticada nessa região é a agricultura irrigada. Para desenvolver a 

agricultura irrigada é preciso um domínio de alta tecnologia, desde o manejo do solo, a 

quantidade ideal de água por planta, bem como a forma de nutrição, desenvolvimento 

fisiológico, entre outros, o camponês precisa estar apto para essa prática. Nessa região em 

especifico, a prática da agricultura irrigada se torna sustentável, devido ao uso reduzido da 

área, pois há um ganho de produtividade. Para tanto, é preciso conhecimento técnico por parte 

do camponês, que se faz necessário com acesso à educação, visando que esses absorvam os 

conhecimentos necessários às práticas agrícolas. Formar camponeses para essa prática na 

agricultura é uma demanda histórica do movimento camponês da área organizada como MST 

(2004). Na perspectiva do movimento, a educação é capaz de alterar o quadro social destas 

famílias. Educação para o trabalho e a cooperação devem estar voltadas para as várias 

dimensões da pessoa humana. 

Como mencionado, a prática da agricultura irrigada se faz necessário para agricultura 

camponesa, entretanto, é preciso política pública de investimento na infraestrutura de projetos 

de irrigação na área da reforma agrária. Essa falta de infraestrutura tem levado os camponeses 

a se sujeitarem a uma situação precária de produção para fazerem esse processo de irrigação. 

Para que ocorra o desenvolvimento sustentável29 na área da reforma agrária, só será possível 

com infraestrutura da irrigação nos lotes dos camponeses, que tem sido uma bandeira de luta 

da coordenação do MST local.    

Hoje, segundo o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística – IBGE (2015), o 

município de Santa Maria da Boa Vista possui uma população de 41.293 habitantes, sendo 

72% da população na zona rural e 28% na zona urbana. O município tem o maior contingente 

da população da Reforma Agrária do Brasil, com aproximadamente mais 5.966 famílias, e é o 

primeiro em números de projetos de assentamentos rurais do país, com mais de 38 Projetos de 

Assentamentos Rurais (INCRA, 2018). Com a presença de quatro movimentos sociais, MST, 

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores/as do Estado de Pernambuco - FETAPE, 

MAB e Quilombolas. 

                                                      
28 Edofoclimático refere-se às  características definidas através de fatores do meio tais como o clima, relevo, a temperatura, a humidade do ar, 

radiação, tio de solo, o vento e a precipitação pluvial. (Instituto Universitário de Lisboa https://ciberduvidas.iscte-
iul.pt/consultorio/perguntas/condicoes-edafoclimaticas/21084) 

29 Desenvolvimento sustentável é aquele  que  atende  às  necessidades  do  presente  sem comprometer  a  possibilidade  de  as gerações  

futuras  atenderem  a suas próprias necessidades. (DICIONÁRIO DO CAMPO, 2012). 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/condicoes-edafoclimaticas/21084
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/condicoes-edafoclimaticas/21084
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Atualmente 98% das terras agriculturáveis do município estão nas mãos da 

agricultura familiar30, um retrato da transformação do papel da reforma agrária no município 

que tem muito que avançar. Após 20 anos da primeira conquista persiste as questões 

agrárias31 e agrícolas. Essas ainda são alarmantes, pois nenhum dos projetos de assentamentos 

rurais no município receberam condições básicas de operacionalização e não houve um 

investimento mínimo necessário para fazer estrutura física (sistema de irrigação e drenagem) 

para operação. Os camponeses resistem e lutam por essas conquistas que são extremamente 

fundamentais para a sustentabilidade. Para a estrutura física básica dessas vilas, são 

necessários sistemas de saneamento básico, de água potável, instalação de posto de saúde, 

instalação de escola, instalação de praças, construção de vias de acesso, entre outras estruturas.  

Nesses mais de 25 anos do primeiro reconhecimento pelo INCRA do Assentamento 

Safra, quase nada mudou na questão agrária no município, já que este apresenta-se sem as 

condições objetivas, tendo muito a que avançar. Nesse aspecto, muitas questões precisam ser 

respondidas, tais como: Produzir na agricultura para quem? Como produzir? Quanto produzir? 

Formas de produzir? Condições que tem para produzir?   

É preciso uma análise mais aprofunda desse processo, pois o sistema de produção 

dominante no território tem sido voltado para atender aos interesses do capital. A falta de 

politicas públicas tem levado a essa consequência. O camponês, para sobreviver em suas 

terras, se sujeita a essa condição de praticar uma agricultura convencional, exploratória, de 

produzir para atender ao mercado tão somente. Isso vem destruindo a cultura da agricultura 

camponesa, a terra e o meio ambiente está cada vez mais explorado indiscriminadamente no 

município, sem contar na vida desses camponeses que tem que sujeita a essa condição 

imposta.  

Resgatar a agricultura agroecológica é um grande desafio, pois configura-se em uma 

produção totalmente voltada aos princípios da agricultura camponesa, de modo a 

compreenderem a realidade e o trabalho produtivo na dimensão sustentável. Somente através 

da construção de uma Educação do Campo de longo prazo, poderemos ter algumas respostas 

para essas questões.   

As questões agrárias na área da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa 

Vista – PE., sempre foram descasos por parte dos governos, pois nunca houve um projeto de 

                                                      
30 Agricultura Familiar corresponde a múltiplas conotações. Apresenta-se como  categoria  analítica, segundo significados construídos no 

campo  acadêmico;  como  categoria  de designação politicamente diferenciadora da agricultura patronal e da agricultura camponesa. 
(DICIONÁRIO DO CAMPO, 2012). 

31 O  termo ‘questão  agrária’ é  utilizado para designar uma área do conhecimento humano que se dedica a estudar, pesquisar  e  conhecer  a  

natureza  dos  problemas das sociedades em geral relacionados ao uso, à posse e à propriedade da  terra. (DICIONÁRIO DO CAMPO, 2012). 
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política pública que pudesse contemplar esses territórios na questão da sustentabilidade, da 

diversificação de cultura, da produção agroecológica e da preservação do meio ambiente.  

O desenvolvimento da área de reforma agrária é de extrema relevância para o 

movimento social brasileiro, já que se apresentam como conquistas das lutas de anos no 

campo, sendo o principal trunfo para legitimar a justa distribuição de terras no Brasil. No 

entanto, a realidade é outra. Há muitos problemas identificados no local e, muitos deles, 

intransponíveis e fora da alçada dos sem-terra, que impedem o progresso dessas 

experiências. 

Conquistá-lo significa, antes de tudo, travar uma luta com agronegócio e com a 

inércia do Governo. Segundo o MST (2001), “a reforma agrária é uma política estatal, mas 

o Estado não está favorecendo sua realização porque escolheu priorizar outro modelo, o do 

agronegócio”. 

O governo só tem promovido esforço e recursos aos montes e com intensidade 

para o agronegócio. Especialmente, aos logros dos grandes empreendimentos agrícolas 

voltados para os resultados da balança comercial (exportação). Conforme afirma 

Chistoffoli (2000), “Com essas escolhas, o Estado condiciona os assentamentos a não 

terem êxito [...]”. É o que estamos vendo na prática por todo o país. A afirmação de 

Chistoffoli corrobora com outra afirmação do antigo presidente do INCRA, Rolf Hackbart 

(2008), quando descreveu que o agronegócio é a principal locomotiva da economia 

brasileira e responde por um em cada três reais gerados no país, sendo também responsável 

por cerca de 33% do PIB (Produto Interno Bruto), 42% das exportações totais e 37% dos 

empregos brasileiros. 

As questões agrárias nos territórios da reforma agrária no município de Santa 

Maria da Boa Vista – PE são inúmeras: questões da infraestrutura a falta de sistema de 

irrigação, a falta de sistema de drenagem, a falta de estrutura para pós-colheita 

(embalamento e armazenamento e comercialização dos produtos agrícolas), estradas 

precárias, rede elétrica precária, falta de água potável, falta de saneamento entre outros.  

A maior questão nesses territórios, sem dúvida, é a distribuição de água numa 

condição edofoclimático, parecida com regiões desérticas, sendo impossível produzir sem a 

irrigação. Isso se arrasta há mais de vinte e cinco anos, numa luta sem sucesso. Conforme 

afirma Rolf Hackbart: 

 

Os assentados, de forma geral, provêm de famílias de trabalhadores com 

baixíssimos níveis de escolaridade, com experiências diversificadas sobre 
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o trabalho no campo e vítimas do processo de exclusão social. Além disso, 

esses assentamentos estão localizados em regiões com fortes restrições de 

mercado, oferta deficitária de serviços sociais, infraestrutura básica 

dissociada da produção e da comercialização, indicando claramente a 

desarticulação da política da reforma agrária com os programas locais e 

regionais [...]. (HACKBART, 2008, n.p). 

 

 

A questão central é que os assentamentos estão inseridos dentro do mercado 

capitalista. O sistema do agronegócio sufoca os campesinos, as empresas agrícolas da 

região para obterem o lucro almejado, precisam diminuir os custos de produção e, por isso, 

investem em tecnologia e usam produtos químicos de forma intensiva. Tudo isso, para 

atender a lógica do capital. Não é essa a visão e nem a lógica do campesinato que não abre 

mão dos seus valores. Para o MST: 

 

Nós não temos ilusão de que vamos massificar essa proposta e transformá-

la em um padrão dominante. Entretanto, a construção desse projeto de 

resistência ao modelo vigente mostra para a sociedade que é possível 

existir uma alternativa que racionalize a utilização dos recursos naturais e 

da mão-de-obra. A orientação é essa, mas é claro que não podemos impô-

la nem aos assentados. Trata-se de um debate difícil, muita gente não 

concorda. (MST, 2001, p. 33). 

 

A condição para os territórios da reforma agrária no município de Santa Maria da 

Boa Vista –PE é agricultura campesina, de base agroecológica, que promova o 

desenvolvimento territorial sustentável. Para tanto, é preciso o desafio estratégico da 

implantação da EPT do Campo que produza conhecimentos técnicos científicos para a 

capacitação e formação da população, com objetivo de prepará-la para essas mudanças. 

Para alcançar o desenvolvimento territorial sustentável para essa produção, os campesinos 

precisam implantar o modelo do cooperativismo. Como afirma Chistoffoli (2000), na 

cadeia produtiva, a agricultura tem uma parte cada vez menor do preço final que o 

consumidor paga. Se o agricultor não se organizar nas agroindústrias e se associar em 

cooperativas, há uma perda muito grande do valor gerado.  E isso é estratégico. 
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CAPÍTULO  II – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TRABALHO E RENDA 

NO TERRITÓRIO DA REFORMA AGRÁRIA 

 

 

O enfoque desse capítulo será no desenvolvimento endógeno e sustentável do 

território, destacando a importância da educação do campo para que aconteça esse processo.  

Defende-se que a área da reforma agrária precisa desenvolver de forma sustentável, 

no entanto, é nela que se apresenta os mais altos índices de analfabetismo e também a que 

mais sofre há anos processos de exclusão social, de migração e de desqualificação das 

políticas públicas. 

Essa área possui capital social pouco desenvolvido, devido a fatores econômicos 

(falta de infraestrutura agrícola e estrutural, falta de estrutura de pós-colheita para acesso aos 

mercados entre outros); sociais (dependência, subordinação, pouca organização social); 

geográficos (isolamento, dificuldade de comunicações, limitantes naturais); educacionais 

(educação formal deficiente, analfabetismo, baixa informação e capacitação); e práticas 

políticas (pouca participação, clientelismo). Esses fatores desfavoráveis reduziram 

dramaticamente as chances do desenvolvimento territorial sustentável, a cidadania e da 

participação, acentuando as assimetrias sociais, econômicas e políticas. 

 

 

2.1  TERRITÓRIO: CONCEITOS 

 
 

Os assentamentos rurais são espaços que tem as marcas históricas de lutas e 

resistências políticas e sociais, sendo assim, esses espaços são resultados de conquistas das 

relações sociais da população camponesa, que passam a denominar o território32 camponês, 

através das relações politicas, sociais, econômicas, ambientais, etc. Oliveira (1991) vai 

afirmar que território é onde se tem uma identidade: 

 

De fato, essa noção de território é fundamental; é o ponto de partida para 

pensarmos outros territórios que são, ao mesmo tempo, frações desse 

território da nação, ou unidades que possuem características próprias, 

resultantes das diferentes relações sociais que os produzem. 

(OLIVEIRA,1991, p.36). 

 

                                                      
32 As famílias camponesas existem em territórios,  isto  é,  no  contexto  de relações  sociais  que  se  expressam  

em regras de uso (instituições) das disponibilidades naturais (biomas e ecossistemas) e culturais (capacidades 

difusas internalizadas  nas  pessoas  e  aparatos infraestruturais tangíveis e intangíveis) de um dado espaço 

geográficos politicamente delimitado. (CARVALHO, 1999, p. 115). 
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Essa afirmação nos faz compreender que existem diferentes territórios como vemos 

na afirmação de Fernandes (2008, p. 743): “podemos analisar diferentes tipos de territórios 

que estão em confronto permanente, porque são espaços em que essas relações sociais se 

realizam.” Há compreensão ampla de território como identidade de sua população e um 

espaço de relações e inter-relações família e sociedade.  

 

O território  camponês é  o espaço  de vida do camponês. É o lugar ou os 

lugares onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua 

existência. O território camponês é uma unidade de produção familiar e local 

de residência  da  família,  que  muitas  vezes  pode ser constituída de mais 

de uma família. Esse  território  é  predominantemente agropecuário, e 

contribui com a maior parte da produção de alimentos saudáveis, 

consumidos principalmente pelas populações urbanas. (FERNANDES, 2008 

p. 744). 

 

Como espaço geográfico dentro de um assentamento, tem como identificação uma 

população a qual denomina camponês. Segundo Marques (2000): 

 

O território camponês entendido como fração ou como unidade é o sítio, o 

lote, a propriedade familiar ou comunitária, assim como também é a 

comunidade, o assentamento, um município onde predominam as 

comunidades camponesas. (MARQUES, 2000, p.38). 
 

Numa concepção mais ampla, o território é definido como uma unidade econômica, 

que visa desenvolver a lógica do trabalho familiar. Essa é a concepção de Chayanov (1974, p. 

34), que define que “[...] esse território pode ser analisado como uma unidade econômica”. Ao 

estudar esse espaço como organização, tem-se a compreensão de território como a lógica do 

trabalho familiar que, diante das inúmeras referências relativas, pode chamar de território 

camponês.  

A compreensão de território camponês, como unidade espacial, é definida pelo autor  

Fernandes (2000): 

 

[...] território camponês é  uma  unidade  espacial,  mas também é o 

desdobramento dessa unidade, caracterizada pelo modo de uso desse espaço 

que chamamos de território, por causa de uma questão essencial que é a 

razão de sua existência. A unidade espacial se transforma em território 

camponês quando compreendemos  que  a relação social que constrói esse 

espaço é o trabalho  familiar,  associativo,  comunitário, cooperativo, para o 

qual a reprodução da família e da comunidade é fundamental. 

(FERNANDES, 2000, p.744). 

 

O cotidiano do território camponês produz e fortalece a relação social, sua cultura e 

que são construídas e reconstruídas a partir de sua bandeira de luta e resistência, com as 
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relações capitalistas. Conforme afirma Oliveira (1991) “A produção do território do capital 

acontece através das relações capitalistas. As relações de produção capitalistas destroem as  

relações  de  produção  não capitalistas”. Mesmo que a sua produção esteja subordinada ao 

seu mercado, sendo que esse determina o seu valor e fica com parte de sua renda.  

Segundo Fabrini (2002), no Brasil, o MST  é  uma  das  mais  expressivas referências 

da luta de resistência camponesa pela terra e por territórios. São creditados ao MST as muitas 

conquistas ocorridas no campo, pela persistência e resistências das lutas. É essa luta e 

resistência que tem fortalecido o território camponês e tem sido o centro de suas conquistas e 

transformações sociais, a partir da organização camponesa do trabalho, o que a torna diferente 

do sistema do capital, conforme afirma Fernandes (2000): 

 

A organização familiar do trabalho e o conjunto de características 

relacionado a ela diferencia o território camponês  do  território  capitalista  

– territórios  com  lógicas  e  processos distintos,  e  que  constroem  

diferentes modelos  de  desenvolvimento  territorial.  (FERNANDES. 2000, 

p. 745). 

 

Não é o espaço como ambiente (real ou lógico) em que tudo está disposto, mas o 

meio em que tudo se torna possível. Nesse meio a vida social integra-se numa fonte de inter-

relações, envolvendo forças, necessidades e desejos, unindo sujeito e trabalho para a o 

fortalecimento do desenvolvimento sustentável na agricultura camponesa. Costa (2000), 

define que: 

 

É o modo de fazer agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso à 

terra e aos recursos naturais que ela suporta, resolvem seus problemas 

reprodutivos por meio da produção rural, desenvolvida de tal maneira que 

não se diferencia o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho 

dos que se apropriam do resultado dessa alocação. (COSTA, 2000, p. 116-

130). 

 

Segundo o censo de 2018, a população do território da reforma é de 26.015 

habitantes no município de Santa Maria da Boa Vista – PE, sendo a população rural maior que 

a população urbana. O município de Santa Maria da Boa Vista – PE é o que tem o maior 

contingente da população campesina do território da reforma agrária do Brasil.  O índice de 

densidade demográfica33 do município de Santa Maria da Boa Vista – PE é de 13,4 hab/Km². 

 

 

                                                      
33 Densidade Demográfica mostra a concentração da população humana em relação ao espaço (IBGE 2018).  
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2.2  DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 

 

O termo desenvolvimento sustentável é definido por Mazzeto (2012, p. 204)  como 

aquele que deve  ser  compreendido  no  contexto da evolução das discussões relativas  às  

contradições,  entre  crescimento econômico e conservação da natureza. O Relatório 

Brundtland (1987)34 , define que desenvolvimento satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

O desenvolvimento territorial sustentável dos projetos de assentamentos rurais de 

reforma agrária deve ser considerado uma meta, um objetivo a ser alcançado por todos os 

envolvidos: camponeses, movimentos sociais da terra, instituições governamentais e não 

governamentais e inclusive pelo Estado.  O desenvolvimento sustentável nas áreas de projetos 

de reforma agrária deve ser incentivada e apoiada pelos órgãos públicos, de forma a legitimá-

lo na busca de uma sociedade livre, justa e solidária, que promova o bem de todos.  

O tema desenvolvimento sustentável tem sido uma questão de ordem mundial, pois 

os graves problemas ambientais que tem acontecido na esfera global tem trazido muita 

preocupação as nações. Com os fortes impactos ambientais que vem ocorrendo no planeta, 

desde meados do século passado, especialmente devido aos impactos do crescimento 

econômico, houve uma grande preocupação mundial, com pesquisas e estudos para frear esses 

impactos. No Relatório Brundtland (1987), definiu-se os dois conceitos chaves de 

desenvolvimento sustentável: 

 

[...] Ele contém dois  conceitos-chave: o  conceito  de  necessidades  

essenciais dos pobres do mundo, que  devem  receber  a  máxima prioridade; 

e a noção das limitações que o estágio da tecnologia e  da  organização  

social  impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 

presentes e futuras. (CMMAD, 1998).  

 

Na população campesina tem sido questão de ordem, nos territórios camponeses o 

desenvolvimento sustentável. Abramovay (1992) afirma que: 

 

Desenvolvimento sustentável é o processo de ampliação permanente das 

liberdades substantivas dos indivíduos em condições que estimulem a 

manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às 

sociedades humanas. Ele é formado por uma infinidade de fatores 

determinantes, mas cujo andamento depende, justamente, da presença de um 

horizonte estratégico entre seus protagonistas decisivos. O que está em jogo 

                                                      
34 Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987 na  COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1988 (presente nas Referências ao final do texto). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
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nesse processo é o conteúdo da própria cooperação humana e a maneira 

como, no âmbito dessa cooperação, as sociedades optam por usar os 

ecossistemas de que dependem. (ABRAMOVAY, 1992, p. 97). 

 

 

O desenvolvimento territorial sustentável deve ser compreendido no contexto da 

evolução das discussões relativas às  contradições  entre crescimento. Nos projetos de 

assentamentos rurais, os movimentos sociais da terra incentivam e apoiam o desenvolvimento 

sustentável através dos meios próprios de cada família de camponês. Tão importante quanto 

ter a terra é saber e poder cultivá-la de forma a torná-la produtiva, atendendo sua função 

socioambiental35.  Nessa questão, tem-se a afirmação de Mazzetto (2012): 

 

Por  isso,  a  questão do direito territorial está, hoje, no centro dos problemas 

e das estratégias de resistência e reprodução dessas comunidades. Com tudo 

isso e por tudo isso, as  comunidades  camponesas  (e  também  as  indígenas)  

são,  e  poderão  ser muito  mais,  células  implementadoras da noção de 

desenvolvimento sustentável na prática cotidiana,  assegurando  a  

conservação dinâmica  e  cuidando  de  ecossistemas e  paisagens  

diversificadas  e  produtivas,  incrementando  a  economia  local, gerando 

segurança alimentar e beneficiando, assim, o conjunto da sociedade da qual 

participam. (MAZZETTO, 2012 p. 731). 

 

A população campesina, com suas práticas agrícolas de produção, consequentemente, 

vem cumprindo a função socioambiental de sua área de posse nos projetos de assentamento 

rurais. Essas práticas camponesas de exploração da terra sempre são conscientes na 

conservação do meio ambiente, da exploração dos recursos naturais e da geração da inclusão 

social. Com essas práticas conscientes, com certeza, o camponês está promovendo o 

desenvolvimento sustentável, como afirmado por Abramovay (2005):  

 

A  abordagem  de  uma  nova  perspectiva  para  o  desenvolvimento  rural 

também  fez  recair  sobre  o  meio  rural  maiores  expectativas  quanto  à  

geração  de emprego  através  das novas  oportunidades de empreendimento,  

da valorização  da agricultura  familiar  e  do  fortalecimento  das  

organizações  sociais  atuantes  nos territórios. (ABAMOVAY, 2005, p. 32).  

 

A resistência sempre ocorre ao mesmo tempo que a expansão capitalista, como 

aborda Fernandes (2012, p. 747). O Território camponês é  um  conceito  importante  para  

entender  a  sua existência, pois estes  são  destruídos  e  recriados  pela  expansão  capitalista, 

                                                      
35 Socioambiental é determinada  forma  de  relação  sociedade–natureza. (MAZZETTO, 2012, p. 731). 
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mas também se fazem na secular luta pela terra, na qual o camponês entra em disputa  para ser 

ele mesmo.  

Na busca de conseguir o desenvolvimento territorial sustentável, a educação do 

campo passa a ser uma forma de estabelecer um processo de formação capaz de alavancar  a 

conscientização da produção agrícola sustentável, buscando aprofundar  os  conhecimentos 

técnicos e científicos com as práticas do cotidiano. Nesse contexto, compreende as   

condições históricas do desenvolvimento sustentável e as ações necessárias no âmbito da 

produção, visando fomentar e qualificar a atuação equilibrada, num sistema que avance em 

relação às condições dessas ações sustentáveis. 

Busca-se então promover o desenvolvimento sustentável na população camponesa 

para a tomada de decisão de mudanças comportamentais que colaborem para a formação de 

um ser humano mais próximos  da  natureza, o que significa  apropriar-se  dos  conhecimentos  

científicos produzidos na educação do campo, a fim de subsidiar práticas diferenciadas. 

Conforme afirma Libâneo (1998): 

 

A escola tem, pois, o compromisso de reduzir a distância entre a ciência cada 

vez mais  complexa  e  a  cultura  de  base  produzida  no  cotidiano,  e  a  

provida  pela escolarização.  Junto a  isso  tem,  também,  o  compromisso  

de  ajudar  os  alunos  a tornarem-se  sujeitos  pensantes,  capazes  de  

construir  elementos  categoriais  de compreensão e apropriação crítica da 

realidade. (LIBÂNEO, 1998, p. 9). 

  

Diante desse contexto global, surge o desenvolvimento sustentável que emerge como 

uma direção ou uma ordem mundial capaz de guiar as relações entre sociedade -produção - 

meio ambiente. Considera-se de extrema importância e urgência pensar o desenvolvimento 

sustentável como dimensão para as relações de produção sustentável da sociedade, tendo 

como objetivo fundamental o equilíbrio ambiental – social – econômico, compreendendo a 

estratégia do planeta terra e função de equilibro para a humanidade. 

 No território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição, município de Santa 

Maria da Boa Vista – PE, bem como os demais territórios da reforma agrária desse município, 

estão longe de se tornarem um território de desenvolvimento sustentável, devido a falta de 

políticas públicas para realização de fato da reforma agrária. Nessa situação, é preciso 

conquistar o direito ao território para torná-lo sustentável. Para isso, faz-se necessário 

políticas públicas para a implantação da EPT do Campo, com prática educativa capaz de 

fomentar um projeto de humanização nesses territórios, ou seja, apresentar e garantir em cada 

sujeito singular e coletivo, uma formação geral e continuada com transferência tecnológica  e 

em uma sintonia direta entre sistema educacional e o mundo do trabalho.  
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Ao reconhecer isso, estamos reafirmando o IFSERTÃO-PE como um espaço de 

possibilidades, de socialização do saber metódico, sistematizado na perspectiva de um projeto 

sustentável de campo, o que significa formar para as múltiplas dimensões da vida do território 

camponês, agregando saberes, conhecimentos, trabalhos e renda, além de viabilizar as as 

condições de sua transmissão e assimilação, especialmente para aqueles excluídos do 

processo de escolarização. 

 

 

2.3  AGROECOLOGIA 

 

Na área da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista é propício 

desenvolver a agricultura com base agroecológica, tendo em vista que é uma área exclusiva da 

reforma agrária, somente formada por camponeses. O desafio é construir um desenvolvimento 

territorial sustentável, através dos princípios produtivos ecológicos, sustentáveis e saudáveis, 

capazes de suprir as necessidades humanas e de recuperar e conservar a natureza para as 

gerações atuais e futuras. O caminho é o fortalecimento da agricultura  camponesa, o que só é 

possível com o apoio da ciência da agroecologia. Para esse sistema de agricultura de base 

agroecológica, diferentes dos pensamentos populares, a demanda por tecnologia nessa área é 

muito maior que a convencional. Segundo os autores Gubur e Toná (2012), afirmam que a 

escola europeia define agroecologia como: 

 

[...] o manejo ecológico dos recursos  naturais  mediante  formas de ação 

social coletiva que apresentem  alternativas  à  atual crise  civilizatória.  E  

isso  por meio  de  propostas  participativas, desde os âmbitos da produção  e  

da  circulação  alternativa de  seus  produtos,  pretendendo estabelecer 

formas de produção e consumo que contribuam para fazer  frente  à  atual  

deterioração ecológica e social gerada pelo  neoliberalismo.  (GUBUR & 

TONÁ, 2012, p. 61) . 

 

É através da ciência agroecologia que se desenvolve as bases  para  projetar e  

manusear a ecologia na agricultura,  buscando promover uma produção sustentável e garantir, 

para as gerações futuras, as condições para que todos tenham produtos agrícolas, isentos de 

produtos químicos, acesso a  alimentos saudáveis,  fibras, plantas  medicinais,  aromáticas  e  

cosméticas, madeira, água, ar puro, solos e paisagens protegidos.  Para o autor Leff, 2002, 

entende-se agroecologia como: 

 

A agroecologia pode ser considerada  uma  construção  recente;  portanto, 

sua  definição  ainda  não  está  consolidada.  Constitui,  em  resumo,  um  

conjunto  de  conhecimentos  sistematizados,  baseados  em  técnicas  e  

saberes tradicionais  (dos  povos  originários  e camponeses) “que 

incorporam princípios  ecológicos  e  valores  culturais  às práticas  agrícolas  
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que,  com  o  tempo, foram  desecologizadas  e  desculturalizadas pela 

capitalização e tecnificação da agricultura. (LEFF, 2002, p. 42). 

 

Há atualmente, por parte da população mundial, uma demanda crescente por 

produtos agroecológico, tendo em vista que a população está ficando cada vez mais 

esclarecida e procura por alimentos mais saudáveis na mesa, bem como a sua produção na 

preservação do meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais.  

Essa busca por alimentos produzidos de base agroecológica e sustentável demonstra 

uma evolução do homem, pois parte de um princípio que ele é a própria natureza, e, 

consequentemente, é preciso ter um equilíbrio dessa produção para garantir a sua 

sobrevivência. Conforme afirma Altieri (1989), 

 

O  processo  de  transição  do  modelo  de  agricultura  convencional  para  

estilos  de agriculturas de base ecológica ou sustentáveis representa a  

evolução da  cultura humana em sua  relação  com  os  sistemas  naturais.  

Estes  agroecossitstemas  são  unidades  geográficas e socioculturais onde 

ocorrem os ciclos materiais, as transformações energéticas, os processos 

biológicos e as relações sócio econômicas. A transição agroecológica visa a 

maximização da produção sustentável do agroecossistema como um todo, o 

que significa a necessidade de uma maior  ênfase  no  conhecimento,  na  

análise  e  na  interpretação  das  complexas  relações existentes entre as 

pessoas, os cultivos, o solo, a água e os animais. (ALTIERI, 1989, p. 39). 

 

Buscando promover o desenvolvimento sustentável que é um dos pilares para a 

promoção da agroecologia, é preciso desenvolver muito conhecimento cientifico para alcançar 

essa condição de uma agricultura de base agroecologia, devido as grandes interferências do 

homem no meio ambiente. Na busca de ter uma agricultura de base agroecológica, se faz 

necessário a recuperação do que já foi degradado, isso requer tempo e um domínio das 

ciências naturais.  

 

A agroecologia se consolida como enfoque científico  na  medida  em  que  

este  campo  de  conhecimento  se  nutre  de  outras  disciplinas científicas, 

assim como de saberes, conhecimentos e experiências dos próprios 

agricultores, o que  permite  o  estabelecimento  de  marcos  conceituais,  

metodológicos  e  estratégicos  com maior  capacidade  para  orientar  não  

apenas  o  desenho  e  manejo  de  agroecossistemas sustentáveis, mas 

também processos de desenvolvimento rural sustentável. (COSTABBER; 

CAPORAL, 2004, p.43). 

 

Por ser muito amplo o sistema agroecológico, ocorrem definições erradas do que seja 

seu conceito. A maioria da população define-o como agricultura sem veneno. Outros como 

agricultura orgânica, porém, a agroecologia abrange muito mais compreensão do tema, pois 

envolve todo o sistema de recursos naturais disponíveis para prática agrícola, de forma a usá-
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lo de maneira sustentável ou equilibrado, racional e sempre buscando preservar e conservar o 

meio ambiente em que vive. Os autores  Costabeber & Caporal (2004) definem bem essa 

afirmação: 

 

[...] alertam  que  não  se  pode  confundir  Agroecologia com ‘agricultura 

sem veneno’ ou ‘agricultura orgânica’, por exemplo, até porque estas nem 

sempre  tratam  de  enfrentar-se  aos  problemas  presentes  em  todas  as  

dimensões  da sustentabilidade.  Para  os  autores,  a  concepção  científica  

da  Agroecologia  é  de  suma importância  quando  se  almeja  promover  a  

construção  de  processos  de  desenvolvimento sustentável, orientados pelo 

imperativo socioambiental, com participação e equidade social. 

(COSTABBER; CAPORAL 2004, p.47). 

 

Tivemos vários movimentos no Brasil que muitos autores atribuíram a agroecologia, 

a exemplo da “Revolução Verde”36,  a “Agricultura Alternativa37”, entre outros. Tudo isso 

teve destaque no final do século XX, mas esses movimentos ficaram restritos a um pequeno 

grupo de intelectuais, sendo em sua maioria os profissionais das ciências agrárias. 

A maior ênfase da agroecologia ocorreu com o surgimento dos movimentos sociais 

sem terra no final do século XX e início do século XXI, pela Via Campesina, que incorporou 

o debate agroecológico a sua estratégia política, além de trazer contribuições fundamentais 

que passaram a ser valorizadas e desenvolvidas. A partir da agricultura de base agroecológica 

é que se dá o processo do desenvolvimento sustentável, pois esse sistema é amplo e requer 

muita pesquisa sobre o meio ambiente. Os autores Costabber e Caporal (2004) afirmam que,  

 

Para o desenvolvimento de uma agricultura  sustentável  e  produtiva,  a 

agroecologia orienta práticas de: aproveitamento da energia solar através da  

fotossíntese; manejo do solo como um organismo  vivo;  manejo  de  

processos ecológicos  –  como  sucessão  vegetal, ciclos  minerais  e  

relações  predador – praga; cultivos múltiplos e sua associação  com  

espécies  silvestres,  de  modo a  elevar  a  biodiversidade  dos  

agroecossistemas; e ciclagem da biomassa – incluindo  os  resíduos  urbanos. 

(COSTABBER; CAPORAL, 2004, p. 61). 

 

Diante dessa nova dinâmica da agroecologia, que contribuiu para a construção de um 

novo paradigma, a afirmação de Leff (2002, p. 44) faz sentido, já que versa que “o saber  

agroecológico  contribui  para  a  construção  de  um  novo paradigma produtivo ao mostrar a 

                                                      
36 A expressão Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um vasto 

aumento na produção agrícola a partir da década de 1950 nos Estados Unidos e na Europa e, nas décadas seguintes, em outros países. É um 

amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio do uso intensivo de insumos industriais, mecanização e 
redução do custo de manejo. 

37 Agricultura Alternativa baseia em orientações e princípios mais amplos, ao passo que os objetivos das agriculturas alternativas (orgânica, 

biológica, natural, biodinâmica, dentre outras) podem estar limitados a atender a um nicho de mercado ‘ecologizado’ e, por vezes, elitizado. 
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possibilidade  de  produzir  com  a  natureza”. Com essa afirmação, se tem buscado uma 

compreensão mais ampla para a prática da agricultura de base agroecológica.  

No território da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista, será 

necessária uma nova conscientização, pois o sistema do agronegócio já se disseminou entre os 

camponeses o que emerge um novo resgate sobre o tema. Somente com a EPT do Campo na 

afirmação do conhecimento científico como prática, haverá uma possibilidade de reverter do 

sistema convencional para a agricultura de base agroecológica. 

Para Via Campesina (2009 apud GUBUR; TONÁ, 2012, p. 66)  “a  agroecologia 

inclui: o cuidado e defesa da vida, produção de alimentos, consciência política e 

organizacional”. Os autores Gubur & Toná (2012, p. 49) completam esse pensamento 

afirmando  a agroecologia “[...] que ela seja inseparável da luta pela soberania alimentar e 

energética, pela defesa e recuperação de territórios, pelas reformas agrária e urbana, e pela 

cooperação e aliança entre os povos do campo e da cidade”. 

Via Campesina (2009) conclui que “a agroecologia se insere, dessa maneira, na 

busca por construir uma sociedade de produtores livremente associados para a sustentação  de  

toda  a  vida”, e que o objetivo final da sociedade deixa de ser o lucro, passando a ser a 

emancipação humana.  

Nos territórios da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista tem-se 

o entendimento que não se pode separar ou promover o desenvolvimento sem uma agricultura 

de base agroecológica. Por isso que a disseminação dos conhecimentos técnicos e científicos 

para os camponeses é indispensável, e que só será possível através da EPT do Campo, como 

espaço propício para a conscientização desses conhecimentos.  

A prática da agricultura de base agroecológica é ampla e requer um domínio das 

ciências naturais, sobretudo em nossa região, que tem uma condição climática e recursos 

naturais bem adversos. Mais é possível e necessário com a junção de forças promoverem 

conhecimentos técnicos científicos, a fim de disseminar com todos. 

Diante dessa definição e compreensão relevante sobre a agroecologia, os desafios se 

tornam mais claros e desafiantes no processo de buscar o conhecimento das ciências naturais 

para alcançar esse objetivo. Dessa forma, parte de um instrumento metodológico que  

simplesmente  permite uma melhor compreensão dos sistemas agrícolas e busca solucionar os 

problemas de produção que as ciências agrárias convencionais não conseguem solução,  e só 

tem cada vez mais agravado a situação da produção. A busca de desenvolver as ciências 

naturais de forma ampla, pela dimensão cientifica para um equilíbrio ao agroecossistema, 

compete a necessidade de compreender as diversas formas de solução para esse equilíbrio, 
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não se limitando a uma única proposta. Há várias formas de se buscar a solução para os 

diversos níveis e complexidade dos problemas sobre equilíbrio ecológico, porém, isso só será 

possível com propostas de ações sociais coletivas. 

 

2.4  COOPERATIVISMO 

 

Os projetos de desenvolvimento territorial sustentável dos assentamentos rurais do 

MST têm o sistema de cooperativas como o principal meio para as suas atividades coletivas. 

Esse sistema tem trazido muita discursão interna ao movimento, visto como uma possível 

estratégia de ação. Conforme afirma Ribas (2000), as cooperativas têm se constituído como 

um dos principais instrumentos de desenvolvimento de ações coletivas. Para o MST, os 

sistemas de cooperativas são considerados meios avançados de organização para viabilizar um 

desenvolvimento territorial dos assentamentos, pois a organização entende ser uma forma de 

gestão territorial nos assentamentos. Segundo Oliveira (2001) afirma que:  

 

A transformação da sociedade é uma necessidade imperativa do momento e 

ela passa, necessariamente, pela realização de uma ampla e massiva reforma 

agrária como forma de retirar da miséria e da fome milhões de brasileiros. 

Enquanto essa reforma agrária não se faz totalmente, os trabalhadores rurais 

vão gestando e re-inventando formas de luta e de produção no campo. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 32).  

 

Para o movimento, as cooperativas é uma organização modernizada, em busca do 

desenvolvimento sustentável, das forças produtivas e do acesso da produção campesina para 

facilitar a comercialização dos seus produtos. O MST entende que o sistema de cooperativas 

nos assentamentos possibilita a criar meios positivos para a construção do socialismo. Esse 

entendimento visa estabelecer formas de modernizar as relações sociais no campo. Com isso, 

ampliam-se as relações da sociedade, promovendo modernas relações de produção para a 

construção de um território sustentável.  

A partir de 1990 foram criadas as primeiras cooperativas pelos assentados do MST, a 

exemplo da Cooperativa Agrícola Nova Sardi Ltda. – COANOL; Cooperativa de Produção 

Trabalho e Integração Ltda. – COOPTIL, todas no Estado do Rio Grande do Sul. Com essas 

implantações de cooperativa pelos integrantes do movimento, começa a surgir uma política 

cooperativista em outros assentamentos. Diante disso, o movimento se vê impulsionado a 

implantar uma política cooperativista, formando assim o Sistema Cooperativista dos 

Assentados – SCA, com objetivo de criar políticas visando buscar eficiência econômica, 
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alinhada ao desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Sobre esse tema, Pinheiro (2009) 

considera que,  

O SCA é responsável pela organização de base dos assentados, produção, 

tecnologia, transformação ou agroindústria,  pela boa aplicação do crédito 

rural, pela comercialização, pela mobilização social dos assentados frente à 

política agrícola do governo, pela política econômica e pelas condições 

básicas dos assentamentos.  (PINHEIRO, 2009, p. 19). 

 

No Seminário nacional do SCA, no ano de 1994, o autor Martins (2000) afirmou a 

necessidade de apoiar o movimento de cooperados, trazendo as seguintes considerações:   

 

Ampliar o foco da cooperação no movimento, superando a visão centrada na 

cooperação de grupo, e voltando-se para a cooperação de massa. Com isso 

são estimuladas formas de cooperação que congreguem massivamente as 

famílias assentadas e mesmo de pequenos agricultores. Definiu-se pela 

orientação para a organização da cooperação através da prestação de 

serviços e apoios às produções individuais familiares. Esta cooperação não 

interferiria na forma como o assentado organizaria o seu trabalho no lote 

individual, mas pretenderia orientar esta produção e lhe dar apoio através de 

serviços de máquinas, de acesso a insumos agropecuários, de processamento 

da produção, de comercialização, como também serviços de assistência 

técnica e de elaboração de projetos. (MARTINS, 2000, p. 31). 

 

O SCA para os autores Cerioli e Martins (1998, p. 17), foi a junção de força, luta e 

resistência dos camponeses que precisavam de uma forma de fazer parte do sistema de 

cooperativismo, sendo essa uma alternativa, devido a resistência de outro grupo de dentro do 

MST que contra ao cooperativismo. O SCA buscou promover a sustentação da base do 

movimento, instituindo as diretrizes para as cooperativas implantadas dentro do MST. Para o 

autor Pinheiro (2005, p. 102) o cooperativismo proposto pelo MST é aquele que “visa 

conscientizar a sua base para construir uma sociedade mais justa, demonstrando a 

possibilidade de novas relações sociais, baseadas no companheirismo e na solidariedade”.  

O autor Blanc (2009, p. 293) considera que “[...] sistemas de cooperativas de  

produção se  constituem  na  forma  adotada  pelo  MST,  como  via  de  fortalecimento e 

coesão dos assentados, em termos produtivos, econômicos, sociais e políticos, visando manter 

o sentido do trabalho coletivo e solidário na produção agrícola”. Assim, contrariando a lógica 

do sistema capitalista, que visa produzir para atender somente ao mercado. O modelo 

alternativo visa formar meios e condições para produzir com menor custo e, 

consequentemente, atender a necessidade de consumo da população. Com isso, o resultado 

dessa cooperação mútua seria desde a produção, pós-colheita, distribuição e comercialização, 

visando cada vez mais se aproximar do cliente final. Os resultados obtidos pela cooperação 
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mútua deverão ser rateados de forma proporcional a cada camponês, conforme a sua 

participação na comercialização. Para os autores Cerioli e Martins (1998), 

 

De oposição, frente à política neoliberal, [...] é inconciliável o resgate da 

dignidade dos sem-terra e do povo trabalhador dentro da sociedade 

capitalista, porque esta sobrevive da exclusão do povo trabalhador para 

concentrar o capital nas mãos de alguns. O cooperativismo proposto pelo 

MST visa conscientizar a sua base para construir uma sociedade mais justa, 

demonstrando a possibilidade de novas relações sociais, baseadas no 

companheirismo e na solidariedade. (CERIOLI e MARTINS, 1998, p. 86). 

 

 

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo das principais diferenças entre as 

formas de cooperação tradicional e alternativa, sistematizando as discussões dos autores 

mencionados acima, em defesa do modelo de cooperativismo alternativo proposto pelo MST. 

 

QUADRO 03 – As principais diferenças entre uma cooperativa tradicional e cooperativismo    

alternativo proposto pelo MST 

Descrição Cooperativismo pelo MST Cooperativismo Tradicional 

Caráter da Sociedade 

Político. Visa a transformação da 

empresa econômica para buscar 

melhores condições de vida para 

os associados. 

Empresa Econômica 

 

Finalidade 
Produção. Organização da 

produção, desde a roça até a 

industrialização 

Comércio 

Organização para o trabalho Produção familiar Cooperativada Produção familiar individual 

Base da Cooperativa 
Trabalha com todos os associados 

e não associados 

Trabalha com os interessados 

Associados 

Distribuição das sobras 

Deve ser distribuído para o 

associado em dinheiro (retorno 

direto) ou em serviços por eles 

decididos (retorno indireto). 

Normalmente não distribui. É 

reinvestido na cooperativa. 

Direção 
Coletiva com responsabilidade 

Pessoal 
Presidencial 

Organização cooperativista Construir um espaço alternativo. Filiação a OCB e as OCEs 

Formação Político-ideológica e técnica Técnica 

Associado 
A Muller, o homem, o casal e os 

filhos maiores que trabalham na 

cooperativa. 

Um por família, normalmente 

o homem. 

Participação na luta 
Política (solidariedade) e 

Econômica 
Econômica 

Fonte: Caderno de cooperação agrícola n° 5. CONCRAB, pag. 57 e 58. 
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O modelo proposto pelo MST é alternativo ao cooperativismo tradicional, pois este 

último visa atender somente ao interesse do capital a qualquer custo. O modelo alternativo 

busca afirmar para a sociedade que o cooperativo deve ter como base valores de 

companheirismo (compartilhamento), solidariedade (cooperação mútua) e de organização 

econômica.  

Para garantir organicidade foram criadas as Centrais de Cooperativas - CCA Rio 

Grande do Sul e também a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil – 

CONCRAB, em 1992, na cidade de Curitiba, resultante dos debates internos do MST.mA 

necessidade de organizar uma cooperativa que possa produzir mercadoria e integrar-se ao 

mercado, como indica MST/CONCRAB (1999), é a forma de construir desenvolvimento 

sustentável nos assentamentos.  

 

Uma unidade de produção qualquer, somente conseguirá progredir se criar 

alternativas de produção de mercadorias, ou seja, vender fora do 

assentamento, em quantidades para garantir remuneração da mão de obra 

aplicada. (CONCRAB, 1999, p. 14). 

 

A CONCRAB, organização das cooperativas na terceira instância, tem a função de 

coordenação geral das políticas e planejamento do desenvolvimento das atividades das 

cooperativas. Cabe ainda, organizar a formação técnica (administrativa, financeira e 

agronômica) de caráter nacional, desenvolver estudos e estratégicas de mercado, cuidar das 

relações internacionais relacionadas às cooperativas (exportação, por exemplo) e articulação 

com outras confederações. A CONCRAB (1997) elaborou um documento com os princípios 

de funcionamento das experiências  de  cooperação, mencionado pelo autor Christoffoli 

(2000): 

 

1. É fundamental desenvolver a cooperação em suas mais diversas formas, 

pois  o  importante  não  é  a  forma, mas o ato de cooperar. A cooperativa é  

apenas  uma  dessas  formas,  e  não deve ser a única a ser impulsionada.  

2. É preciso respeitar a voluntariedade das pessoas, mas lembrar que “a 

necessidade comanda a vontade”. Ou seja,  nem  sempre  os  agricultores  

participam porque estão conscientes da  necessidade  de  cooperação  ou de  

seu  papel  estratégico,  mas  sim porque  estão  necessitados.  A  ideia é  

partir  das  necessidades  objetivas para  ir  construindo  uma  forma  de  

cooperação  que  dê  conta  dos  problemas e necessidades dos sócios e 

avance em sua conscientização. 

3. A  cooperação  deve  ser  um  espaço de  gestão  democrática  no qual  os 

sócios possam exercer sua soberania. Cada experiência de cooperação deve  

definir  espaços  (instâncias)  e formas  que  permitam,  organizadamente,  a  

participação  de  todos. A  direção  da  cooperação  deve  ser exercida  por  

um  coletivo  de  militantes, rompendo com a prática do personalismo do 

poder. 
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4.  É  fundamental  desenvolver  a intercooperação entre  as  diversas  

formas associativas  existentes  nos  assentamentos, ou seja, as formas de 

cooperação também devem cooperar entre si para terem mais força e maior 

capacidade de enfrentamento da concorrência capitalista e de criação de 

riqueza sob a forma associativa. 

5. O econômico deve estar ligado aos objetivos estratégicos das 

organizações.  Não está  acima  deles.  A cooperativa  deve  alinhar  sua  

atuação do dia a dia com os princípios e objetivos estratégicos da luta pela 

Reforma Agrária. 

6. O que determina o avanço da cooperação  são  as  condições  objetivas e  

não  apenas  a  vontade  dos  associados.  A  forma  de  cooperação  a ser  

adotada,  bem  como  o  grau  de desenvolvimento  que  a  mesma pode  

alcançar  dependem  tanto de condições objetivas (mercado, meios de 

produção, capacitação e qualificação  da  força  de  trabalho etc.)  quanto  de  

condições  subjetivas  (vontade  das  pessoas,  seus sonhos  e  projetos).  A  

cooperação deve estimular o aumento da produtividade do trabalho de seus 

associados,  resguardados  os  aspectos de sustentabilidade e equidade social.  

7. A  cooperativa  deve  ser  vista como um instrumento de estabilização 

econômica, mas também contribuir como instrumento de transformação 

social. 

8. As atividades  da  cooperativa  devem contribuir com a sustentabilidade 

ambiental e fomentar a proteção da agrobiodiversidade e das sementes,  

como  patrimônio  dos povos  a  serviço  da  humanidade, com a 

agroecologia como estratégia produtiva básica.  

9. A  cooperação  deve  promover  a organicidade  de  base,  mediante  a 

constituição de núcleos de associados,  viabilizando  e  estimulando  a 

participação  política  das  pessoas,  a conscientização  e  a  superação  das 

desigualdades sociais e econômicas. (CHRISTOFOLLI, 2000, p.161). 

 

O MST, através da CONCRAB, tem estimulado as mais variadas formas de 

associativismo agrícola nos assentamentos, o cooperativismo é a principal forma de 

organização econômica, social e política. Afirma Chistoffoli (2012), 

 

- Associações sem fins lucrativos 

Essa  é  a  forma  organizativa  mais abundante  no  meio  rural  brasileiro  e 

também  nos  assentamentos.  Juridicamente,  a  associação  não  pode  

desenvolver  atividades  econômicas,  mas  na prática acaba exercendo esse 

papel, ao menos nos estágios iniciais de organização do processo de 

cooperação. Algumas das principais vantagens da associação sem fins 

lucrativos são a pouca exigência  burocrática  para  fundação  e 

funcionamento; o fato de os sócios não responderem  com  o  seu  

patrimônio caso a associação enfrente dificuldades financeiras; [...]. 

- Cooperativas de comercialização e prestação de serviços 

Dedicam-se  basicamente  à  comercialização (compra e venda de insumos e 

equipamentos, e venda da produção dos  seus  associados),  à  prestação  de 

assistência técnica e à prestação de serviços de máquinas (tratores, transporte 

etc.) e de organização da produção (definição da estratégia de 

desenvolvimento da região, linhas de produção etc.). [...]. 

- Cooperativas de produção coletiva (CPAs) e grupos coletivos 

Organizam o trabalho de seus associados  de  forma  coletiva.  Exigem um 

grau mais elevado de organização interna e de consciência de seus 

participantes. A CPA é uma experiência na qual os associados exercem a 
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autogestão, no nível da unidade produtiva,  de  forma  plena.  O  conteúdo  e 

o ritmo do trabalho, além da política de redistribuição dos excedentes 

econômicos gerados são regulados pelas decisões coletivas. [...]. 

- Cooperativas de crédito 

As cooperativas de crédito são formas de cooperação que procuram 

viabilizar o acesso ao crédito e a recursos públicos, e a mobilização de 

recursos locais em vista do apoio a atividades econômicas que promovam o 

desenvolvimento regional e a melhoria de condições de vida de seus 

associados. [...]. 

- Cooperativas de trabalho 

As cooperativas de trabalho reúnem trabalhadores  que  organizam 

coletivamente sua força de trabalho, de  forma  a  prestar  serviços  técnicos,  

executar  obras,  produzir  bens etc.,  com  autonomia  e  autogestão, a  fim  

de  melhorar  suas  condições de  vida  e  trabalho,  dispensando  a 

intervenção  de  patrões  ou  empresários [...]. (CHISTOFFOLI, 2000, p. 162 

e 163). 

 

As cooperativas operacionalizariam a construção da consciência coletiva entre os 

camponeses. Para o MST, os camponeses estão inseridos em uma base material que não 

permite que eles se construam enquanto sujeitos políticos. Segundo este entendimento, há a 

necessidade de uma força unificadora e aglutinadora para que os camponeses possam 

participar do processo político.  

O desafio colocado é conciliar a proposta principal de cooperação do MST 

(coletivização) e as aspirações de reconstrução do projeto de ser camponês: relação que 

envolve “autonomia” e “auto-suficiência”, se comparada com a proposta de modernização de 

relações, incorporação ao mercado, com o estabelecimento de regras rígidas de trabalho (de 

horários, por exemplo), divisão do trabalho, controle da produção, etc. Segundo Zimmerman 

(1994): 

 

[...] o móvel principal da luta pela terra que empreenderam foi a busca da 

efetivação do projeto de ‘ser colono’, ou seja, ver viabilizada uma forma de 

apropriação da terra e ter sobre seu controle a organização e os resultados da 

produção. (ZIMMERMAN, 1994, p. 208).  

 

A dimensão econômica e produtiva não se constitui no único parâmetro para 

compreensão do desenvolvimento territorial dos assentamentos. Organizados na forma de 

núcleos e grupos, os camponeses dos assentamentos canalizam seu potencial de luta política 

para garantir a sua existência no sistema adverso (capitalismo). Enfim, os grupos de 

assentados e núcleos formados nos assentamentos operacionalizam atividades coletivas e 

construção do território camponês, que estão centradas nas relações sociais e não na produção 

de mercadorias.  
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No processo de construção do território, verifica-se que as cooperativas despontaram 

como forma de participação dos assentados, enquanto sujeitos políticos. Entretanto, é a partir 

da inclusão econômica e produtiva que as cooperativas representam o que o MST entende 

como formação de sujeitos políticos. E ainda, é como se a participação política exigisse o 

desenvolvimento de forças produtivas para existir. Os assentados vão construindo formas de 

participação que não passam necessariamente pelo desenvolvimento das forças produtivas, 

como condição para construção de sujeitos políticos. Uma construção que ocorre mais pelo 

desenvolvimento de forças sociais e populares do que pelo desenvolvimento das forças 

produtivas. 

Nesse projeto de intervenção foi constituído uma cooperativa de trabalho AME, que 

tem como objetivo a confecção de roupas diversas para atender a comunidade, bem como o 

município e toda a região do Submédio São Francisco. A cooperativa AME é composta de 

doze camponesas que estão com um Ateliê instalado com 5 máquinas industrial de costura, 

desenvolvendo um trabalho de forma remunerada e contribuindo com a renda familiar.   

Construir uma EPT do Campo que atenda às necessidades e interesses dos sujeitos do 

campo jamais pode ser pensada de maneira única, mas sim desempenhar um planejamento 

estratégico visando  o desenvolvimento territorial sustentável. Portanto, é importante que ela 

contribua na construção de um espaço educativo que antes de tudo considere a existência de 

diferentes grupos sociais: população campesina, agricultores familiares, assalariados do 

campo, ribeirinhos, pescadores, indígenas, quilombolas, atingidos por barragens etc., que 

reconheça e valorize os saberes e conhecimentos de cada um desses sujeitos do campo,  tanto  

em relação a aprendizagem,  quanto a própria produção de conhecimento, e, acima de tudo, 

valorização e preserve a cultura, não importando a faixa etária, sexo, cor, raça, respeitando a 

heterogeneidade da relação desses sujeitos com a terra, com o mundo do trabalho e com seus 

saberes tradicionais. 

A seguir, será discutida a Educação do Campo como uma proposta de formação, 

forjada na luta dos movimentos organizados desde 2001, e que vem defendendo seu projeto 

de campo sustentável na agenda política da reforma agrária, em nível nacional e local. Esta 

expressão também aparece nas áreas do território de Santa Maria da Boa Vista - PE.   
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CAPÍTULO III – EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

O presente capítulo tem por objetivo conceituar educação do campo, seus níveis e 

modalidades, a fim de subsidiar com esclarecimentos o caminho que percorreu a concepção 

de educação rural para a concepção da educação do campo no Brasil. Nessa perspectiva, 

inicia-se com o pensamento dos autores Kolling, Cerioli e Caldart (2002, p 26), que versam 

que “[...] o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua 

participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. Nessa 

trajetória, ao estudarmos sobre o assunto, entendemos que por um longo período da história, a 

educação rural se encarregou de escassez de políticas públicas específicas ao contexto dos 

povos que vivem no campo. Ao mesmo tempo, os currículos e as práticas foram submetidas 

aos modelos urbanos, considerados como padrões de escolas. Diante disso, faz-se necessário 

observar as questões que levaram a mudança de conceito e de currículo da educação rural para 

a educação do campo e esse capítulo considerou essas mudanças de forma significativa, pois, 

a partir da década de 80, ocorreram por meio de diversos acontecimentos e transformações 

políticas e sociais, das lutas e das organizações dos movimentos sociais. 

 

 

3.1  A EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONCEITOS 

 

A Educação do Campo, como instrumento na promoção do desenvolvimento 

sustentável do campo. Defende uma formação e uma identidade de política, voltada para a 

realidade do espaço da produção da vida para o mundo que o cerca, tendo como princípio: 

 

[...] participar de um projeto de humanização das pessoas que ajude também 

a formar os sujeitos sociais da construção de um projeto de desenvolvimento 

do campo e de país comprometido com a soberania nacional, com a Reforma 

Agrária e outras formas de desconcentração da renda e da propriedade, com 

a solidariedade, com a democracia popular e com o respeito ao meio 

ambiente. Um projeto que deverá incluir necessariamente transformações 

culturais, e uma nova forma de pensar e de fazer a educação e a escola do 

povo, do campo e da cidade, onde o próprio povo seja o sujeito condutor de 

seu projeto de formação humana. (PROPED38, 2001, p.12 apud CERIOLI & 

CALDART, 2007, p.19) 

 

                                                      
38 PROPED IEJC: Programa de Pós-graduação em Educação Instituto de Educação Josué de Castro um documento de síntese do balanço dos 

dez anos de Iterra elaborado em março de 2005. (CADERNO ITERRA 13, 2005) 
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A educação do campo, como prática educativa, vem sendo desenvolvida pelos 

movimentos sociais e organizações do campo, que atuam com a educação. Conforme a Lei de 

Diretrizes de Base da Educação - LDB nº 9.394/96,  

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. (BRASIL, 1996a. n.p, grifo nosso). 

 

Caldart (2011) vai afirmar que a Educação do Campo é uma modalidade da educação 

que ocorre nos territórios rurais, em todas as regiões do Brasil, considerando a particularidade 

de cada território:  

 

[...] nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos 

trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a política 

de EDUCAÇÃO desde os interesses sociais das comunidades camponesas. 

Objetivo e sujeitos a remetem às questões do trabalho, da cultura, do 

conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) 

entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações 

no projeto de país e de sociedade e nas concepções de política pública, de 

EDUCAÇÃO e de formação humana. (CALDART, 2011, p.259). 

 

Podemos, a partir dessa definição, expressar que a Educação do Campo está ligada 

ao trabalho da produção e na formação do sujeito camponês, para as múltiplas dimensões da 

vida. Educação que valoriza o seu ambiente e o sujeito para transformação de sua 

comunidade. Para tanto, é preciso considerar os princípios dessa Educação do Campo, 

conforme artigo 2º do decreto presidencial nº 7.352/2010,  

 

Art. 2o  São princípios da Educação do Campo: 
I. Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 

ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 
II. Incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para 

as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares 

como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e 

estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; 
III. Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação 

para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se 

as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 
IV Valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 

pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 

necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização 

escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 

e às condições climáticas; e 
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V. Controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 

participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. (BRASIL, 

2010, n.p). 

 

A Educação do Campo como bandeira de luta e reivindicada pelos movimentos 

sociais sem terra, está fundamentada nos princípios de Marx (1988). Esta combinação de 

trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios corporais e a formação 

politécnica elevarão a classe operária para níveis acima das classes burguesa e aristocrática. O 

território que se desenvolve essa Educação do Campo é para a valorização dos mais diversos 

ambientes que são: Bioma-Caatinga, Campo, Cerrado, Floresta Amazônica. Litorâneo, Mata 

Atlântica, Mata dos Cocais, Mata dos Pinhais, Pantanal, Pampas, entre outros, e articulados as 

identidades vinculadas aos mesmos, e em todo território brasileiro.  

Historicamente, a educação rural no Brasil foi resultado da divisão social e técnica 

do trabalho, dada a expansão capitalista no campo, tendo como foco formar mão de obra 

barata para ocupar postos parciais de trabalho. A escola descomprometida com a formação 

intelectual do sujeito camponês para o mundo do trabalho e, com isso, a formação para a 

incorporar modelos unilateral, fragmentado e utilitarista pragmático, ou seja, totalmente 

limitada às necessidades dos sujeitos que vivem no campo. Ainda persiste uma formação 

mecanicista e não tecnológica. Manarcorda (2007) [...] destaca que Marx mencionava o termo 

tecnologia para se referir ao ensino politécnico, tratando-o como o modelo de educação pública, laica 

destinada a classe trabalhadora. 

O movimento da Educação do Campo tem como atores principais os trabalhadores 

do campo, que estão desde a década de 1980 levantado a bandeira por uma Educação básica e 

superior para os povos do campo, como condição para o estabelecimento do sujeito na terra. 

 

[...] a necessidade de atuar sobre a realidade social para transformá-la, ação 

que é interação, comunicação, diálogo. Educador e educando, os dois seres 

criadores libertam-se mutuamente para chegarem a ser, ambos, criadores de 

novas realidades. (FREIRE,1996, p. 08). 

 

Neste aspecto, foi possível, até o ano de 2016, avançar numa política de Educação do 

Campo que passou a ser vista como um direito fundamental e uma responsabilidade social e 

os governantes de todas as esferas – Federal, Estadual e Municipal – devem assumir junto a 

sua população, pois a educação do campo básica, pública e gratuita continua sendo o espaço 

privilegiado para a aquisição de habilidades e experiências fundamentais ao exercício da 

cidadania. Assim, o direito de cidadania não pode estar desvinculado das questões educativas, 

como acesso aos bens culturais adequados à construção da dignidade humana. 



60 

 

Definida pelos seus sujeitos sociais, a educação do campo deve estar vinculada a 

uma cultura que se produz por meio de relações mediadas pelo trabalho, entendendo trabalho 

como produção material e cultural da existência humana. Para isso, a escola precisa investir 

em uma interpretação da realidade que possibilite a construção de conhecimentos 

potencializadores, de modelos de agricultura, de novas matrizes tecnológicas, da produção 

econômica e de relações de trabalho e de vida a partir de estratégias solidárias, que garantam a 

melhoria da qualidade de vida dos que vivem e sobrevivem no e do campo. Constitui-se assim, 

como luta social para acesso dos trabalhadores, como bem afirma Caldart, (2010), 

 

A Educação do Campo não é para nem apenas com, mas sim, dos 

camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido. É um 

processo de construção histórica como prática social, além do capital, 

proporcionando ao sujeito da terra “o camponês”, modo distinto de produzir, 

de organizar a vida social e de se relacionar com o ambiente. (CALDART, 

2010, p. 51). 

 

Nessa perspectiva, os diversos movimentos sociais do campo têm se articulado, 

principalmente para fazer valer os seus direitos, merecendo o devido respeito por parte do 

governo federal e da sociedade nas justas reivindicações, que dentro da legalidade precisam 

ser atendidas. 

Em que pese o financiamento reduzido e diferenciado, a política de Educação do 

Campo, mediante programas e projetos, avançou nas comunidades rurais e áreas de 

assentamento entre os anos de 2001 a 2016, período de consolidação das atuais políticas como 

o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária -  PRONERA39, a criação no MEC de 

secretarias de Educação do Campo, Educação Indígena e Quilombola e a criação dos 

Institutos Federais. Com isso, a terra passou a ter um maior sentido de existência, como é 

defendida por Caldart (2012):  

 

Discutir sobre a Educação do Campo hoje, e buscando ser fiel aos seus 

objetivos de origem, nos exige um olhar de totalidade, em perspectiva, 

com uma preocupação metodológica sobre como interpretá-la, combinada 

a uma preocupação política, de balanço do percurso e de compreensão 

das tendências de futuro para poder atuar sobre elas. (CALDART, 2012, 

p. 56). 

 

                                                      
39 PRONERA: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária é uma política  pública  do  governo  federal,  específica para a educação 

formal de jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e do  crédito  fundiário  e  para  a  formação de educadores que trabalham  nas 
escolas dos assentamentos ou do seu entorno e atendam a população assentada. (DICIONÁRIO DO CAMPO, 2012, p. 631)  
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A Educação do Campo para essas populações é a grande conquista na LDBEN 

9.3994/96, tendo um artigo totalmente dedicado a Educação do Campo, como um espaço de 

vida e de construção da cidadania. Com esse reconhecimento manifestado em lei, tem a sua 

especificidade e particularidade compreendida como direito à igualdade e respeito às 

diferenças. Porém, essa conquista fica clara na reflexão de Arroyo (2004), explicitada a seguir:  

  

Sempre que a consciência dos direitos avança na história, as pressões sobre o 

público se radicalizam. É no terreno dos direitos onde às políticas públicas 

encontram sua função. É inevitável que as pressões por outra presença do 

público no campo tendam a se radicalizar na medida em que a consciência 

dos direitos básicos cresce entre os povos do campo. É compreensível que 

sejam os movimentos sociais os atores que com maior radicalidade 

pressionam por políticas públicas. São esses movimentos os grandes 

educadores coletivos da nova consciência política dos direitos. (ARROYO, 

2004, p. 103). 

 

Nos avanços dos debates, através de muitas lutas, da grande mobilização dos 

movimentos sociais da terra, traz o marco das Resoluções do CNE/CEB de 2001 e 2002, que 

conseguiram regulamentar o artigo 28º da LDBEN 9.394/96, aprovando o Parecer 36/2001 de 

04 dezembro de 2001. Esse Parecer traz subsídios para Educação do Campo, com as seguintes 

e relevantes diretrizes que definiram a identidade dessa escola, explícita no artigo 28: 

 

Parágrafo único: A identidade da escola do campo é definida pela sua 

vinculação às questões inerente 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, 2001, p.22). 

 

Essa conquista traz um conceito amplo de Educação do Campo, bem como, a 

ampliação desse território que começa a incluir as demais comunidades em seus espaços: da 

floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, incorporando os pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. De fato, o campo se torna um espaço de inclusão, onde as 

possibilidades se ampliam proporcionando a esses sujeitos um processo de desenvolvimento 

humano e sustentável do campo. Conforme afirma Caldart (2010):  

 

O movimento inicial da Educação do Campo foi o de uma articulação 

política de organizações e entidades para denúncia e luta por políticas 

públicas de educação no e do campo. Ao mesmo tempo tem sido um 

movimento de reflexão pedagógica das experiências de resistência 
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camponesa, constituindo a expressão, e aos poucos o conceito de Educação 

do Campo. (CALDART, 2010, p. 19-20). 

 

A Educação  do  campo,  neste  trabalho, traz uma concepção de mundo, de 

sociedade e de educação. Promover esta educação nessas comunidades é promover um 

movimento de construção e reconstrução, com sujeitos determinantes, e de querer promover 

na comunidade a transformação do desenvolvimento sustentável.  

 

O  campo,  nesse  sentido,  mais  do  que  um  perímetro  não  urbano,  é  um  

campo  de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a 

própria produção das  condições  da  existência  social  e  com  as  

realizações  da  sociedade  humana. (ARROYO 2004, p. 176). 

 

Nessa construção de relações sociais e de produção os sujeitos produzem 

transformações socioeconômicas significativas nas estruturas sociais, como destaca o 

documento orientador do PRONACAMPO do Ministério da Educação. 

 

 

A partir de 2008, com a homologação da Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de 

abril de 2008, que estabeleceu diretrizes complementares para o 

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica 

do Campo, é definido o conceito de Educação do Campo, que compreende a 

Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada 

com o Ensino Médio, com a finalidade de atender às populações do campo 

em suas mais variadas formas de produção da vida - agricultores familiares, 

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da 

reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. (BRASIL, 

2013a). 
   

A construção de um conceito  de  Educação  do  Campo, como avanço de conquista, 

de luta e mobilização do povo camponês do atual tempo histórico a Educação do Campo tem 

a compreensão e discursão no contexto do seu surgimento. Segundo Caldart (2010): 

 

[...] a sociedade brasileira atual e dinâmica especifica que envolve os sujeitos 

sociais do campo....  É um conceito novo e em disputa porque o movimento 

da realidade que  ele  busca  expressar  é  marcado  por  contradições  sociais  

muito  fortes. (CALDART, 2010, p. 69). 

 

A  Educação  do  Campo tem um significado expressivo de ser uma construção 

importante e significativa no conceito de promover a mobilização social, apesar dos limites 

impostos às diversidades dos sujeitos, contextos, culturas e formas de produção e ocupação do 

campo.  Para Caldart (2010) é um conceito amplo: 

 



63 

 

É  um  conceito  em  movimento  como  todos  os  conceitos,  mas  ainda  

mais  porque busca  apreender  um  fenômeno  em  fase  de  constituição  

histórica;  por  sua  vez,  a discussão  conceitual  também  participa deste  

movimento  da  realidade. Trata-se,  na expressão do Professor Bernardo 

Mançano, de uma disputa de “território imaterial”, que pode em alguns 

momentos se tornar força material na luta política por territórios muito  

concretos,  como  o  destino  de  uma  comunidade  camponesa,  por  

exemplo. (CALDART, 2010, p. 70). 

 

Apesar de tanta conquistas e reconhecimentos normativos consolidados pelo direito 

da educação, estamos longe de ver ser cumprir na prática essas conquistas na educação básica. 

O Estado está longe de oferecer uma educação básica para todos como direito e muito pior 

estão os territórios do campo, está longe de uma educação básica do campo.  

 

 

3.2   A EDUCAÇÃO DO CAMPO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA – PE 

 

Há muitos anos a Educação do  Campo não faz parte da agenda  política  do  país. 

Essa realidade tem gerado uma situação de precariedade em que vive no campo e na escola 

rural, com resultados educacionais péssimos, altos índices de evasão, que são responsáveis em 

boa parte pelo contingente de pessoas jovens e adultas fora da escola e ainda um grande 

contingente de pessoas não alfabetizadas. Sempre foi vista como uma escola rural, com 

práticas pedagógicas urbanas, renegada aos 12,3% da população brasileira (segundo IBGE 

2016), com professores sem formação e a massa de analfabetos. Não há interesse por parte 

dos governantes nessas escolas, geralmente em locais longínquos e de difícil acesso e, com 

isso, não há políticas públicas educacionais para um projeto amplo político-pedagógico que 

abrangesse a realidade do campo. 

A falta de um sistema educacional revela o descompasso entre a educação ofertada 

na cidade e a que temos presente no campo. Grande parte das regiões brasileiras não tinha 

nem prédios escolares até a década de 70. As comunidades do campo que tinham a iniciativa 

de improvisar locais ou construir escolas para funcionamento das escolas.  

Essa situação é resultante de um processo econômico, social e cultural e das políticas 

educacionais que foram traçadas para a educação com objetivo de atender aos interesses do 

capital. O campo nunca foi visto com interesse de uma política educacional, não 

estabelecendo diretrizes políticas e pedagógicas específicas, nem dotação financeira que 

possibilitassem institucionalização e manutenção de uma escola de qualidade em todos os 

níveis e modalidade.  
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Para o Estado, o campo não constituía um espaço prioritário para ação 

institucionalizada, por meio de diferentes políticas públicas e sociais. Ao invés disso, a forma 

que se tinha a educação do campo era através das políticas compensatórias, com projetos, 

programas e campanhas emergenciais e sem continuidade, não havia uma politica pública 

educacional para essa população do campo que sempre representou um número significativo 

da população brasileira acima dos 12% (segundo IBGE 2015).  Essa ausência de políticas 

públicas direcionada para a educação do campo, é um dos fatores que tem contribuído para 

impedir o seu desenvolvimento efetivo. 

Com  o  avanço  do  agronegócio,  subordinado  a  lógica  do  capital, criou-se  três  

grandes problemas  para a população rural:  um  desenvolvimento  desigual,  um  processo 

excludente  que  veio  se  caracterizar  no êxodo  rural  e  um  modelo  de agricultura  que  

produz relações  sociais,  ora  atrasadas  ora  modernas.  O agronegócio gera a concentração 

da  terra e  da  renda,  o uso indiscriminado de agroquímicos na agricultura e pecuária, causa 

uma exploração do homem do campo e causa impactos irreversível para o meio ambiente. 

A falta de políticas públicas e a ausência de reconhecimento pelo governo dessa 

população que representa no município de Santa Maria da Boa Vista mais de 68,3% da 

população rural (segundo IBGE 2018) são os grandes entraves para que a população 

campesina consiga viver com dignidade e com sustentabilidade da terra. Conforme afirma 

Hilário (2016): 

 

A  luta  por  uma  escola  pública  de  qualidade,  socialmente  referenciada  

e protagonizada  pelos  Movimentos  Sociais  representa,  para  além  do  

acesso  à  educação, uma luta de resistência a  projetos  que conformam a 

ordem  social  vigente. Isso ocorre na medida  em  que  a  escola  –  

historicamente  constituída  –  assume  papel  fundamental  na formação  da  

juventude,  tratando  de  colocá-la  a  serviço  das  necessidades  do  modo  

de produção capitalista. (HILÁRIO, 2016, p. 32). 

 

As políticas públicas não vieram com a conquista da posse da terra, e a falta delas 

tem reflexos nessa população rural, sobretudo, na população campesina. A verdadeira reforma 

agrária não aconteceu na prática. Por isso, ocorrem ainda as resistências, as lutas e as 

reivindicações cotidianas, com traz  Frigotto (1989): 

 

A luta por uma escola de qualidade e a serviço da classe trabalhadora é, em 

última instância, um aspecto da luta mais ampla pela transformação das 

relações sociais de produção da existência, que têm como produto a 

desigualdade orgânica, o não-trabalho, o parasitismo e a exploração. 

(FRIGOTTO. 1989, p.29). 
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A Educação do Campo levantada pelos teóricos citados entra em embate com a 

educação existente atualmente no campo, pois essa última traz a mesma visão 

predominantemente urbana de educação.  Assim, questiona-se: Qual é a educação que vem 

sendo oferecida no campo? Qual é o modelo de educação, conceitos e métodos utilizados na 

realidade para a população camponesa?  Um fato a ser considerado na realidade educacional  

brasileira  das  escolas  rurais é a ausência de princípios, concepções, métodos pedagógicos e 

de políticas  públicas propriamente.  Essas questões dariam condições de haver uma educação 

básica do campo. A análise de Caldart explicita que,  

 

A Educação do Campo, fundamentalmente pela práxis pedagógicas dos 

Movimentos Sociais, continua e pode ajudar a revigorar a tradição de uma 

educação emancipatória, retomando questões antigas e formulando novas 

interrogações à política educacional e à teoria pedagógica. E faz isso, diga-se 

novamente, menos pelos ideais pedagógicos difundidos pelos seus diferentes 

sujeitos e mais pelas tensões/contradições que explicita/enfrenta no seu 

movimento crítica material a atual estado de coisas. (CALDART, 2012, p 

21). 

 

 

Diante desse cenário, a Educação é o caminho que tem como objetivo, através da 

junção de forças da própria comunidade, desenvolver condições de mudar essa situação do 

elevado número de analfabetismo e o grande número de pessoas na idade escolar fora da 

escola nesses territórios da reforma agrária, e no município de Santa Maria da Boa Vista – PE. 

A Educação do Campo passa a ser um espaço de discursão dessas problemáticas e se torna um 

fortalecimento da luta, da transformação e de formação de cidadãos, por meio da qualificação 

e aplicação dos saberes que possibilitam sua aplicação no dia a dia nessas comunidades 

camponesas, como forma de solução de seus problemas, como também, possibilita avançar na 

sustentabilidade desses territórios. Caldart (2012) define Educação do Campo como:  

 

Educação do Campo, uma prática social  que  não  se  compreende em si 

mesma e nem apenas a partir das questões da educação, expondo e 

confrontando  as  contradições  sociais  que a  produzem.  E são  estas  

mesmas  características  que  também  podem  configurá-la como categoria 

de análise das práticas por ela inspiradas ou de outras práticas que não 

atendem por esse nome nem  dialogam  com  essa  experiência concreta.  A 

tríade  campo–educação–política pública pode orientar perguntas 

importantes sobre a realidade educacional da população trabalhadora do 

campo onde quer que ela esteja. (CALDART, 2012 p. 264-265). 

 

A luta pela terra e por Educação do Campo das famílias trabalhadoras sem-terra 

apresenta uma configuração territorial singular em Pernambuco, atrelada à própria história 

dos Movimentos Sociais da Terra no Estado. Porém, outras formas de organização da classe 
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trabalhadora e camponesa deixam as suas marcas no território e na memória das lutas no 

Sertão Pernambucano, e é preciso retomar seu significado neste momento. 

Lutar por uma Educação do Campo de qualidade, ligada à organização de classe, é 

desafiar o poder da dissolução da escola e do sistema educativo e construir um novo sistema 

ligado à cultura dos trabalhadores camponeses e de suas comunidades. Esta tomada de 

consciência por parte dos movimentos sociais no campo brasileiro ocorre diante da realidade 

educacional presente nas escolas dos assentamentos rurais. Realidade esta que deve ser 

analisada com mais profundidade neste momento. 

 

QUADRO 4 - Dados gerais das escolas dos assentamentos rurais 

 

Escolas Nível Ensino/modalidade Localidade Matrícula 

Escola Municipal Alexandre 

Costa 

Educação Infantil 

Fundamental I 

Fazenda Nova 

Olinda 
108 

Escola Municipal Antônio 

Conselheiro 

Educação Infantil 

Fundamental I e II 

Assentamento 

Boqueirão 
274 

Escola Municipal Brilhante 
Educação Infantil 

Fundamental I  

Assentamento 

Brilhante 
48 

Escola Municipal Catalunha 
Educação Infantil 

Fundamental I; II e EJA 

Assentamento 

Catalunha 
400 

Escola Municipal Chico Mendes 
Educação Infantil 

Fundamental I 

Assentamento 

Aquários 
143 

Escola Municipal Francesco 

Mauro 

Educação Infantil 

Fundamental I e II 

Assentamento 

Safra 
278 

Escola Municipal Gabriela 

Pérsico 

Educação Infantil 

Fundamental I; II e EJA 
Fazenda Milano 438 

Escola Municipal Marcos Freire 
Educação Infantil 

Fundamental I e II 

Assentamento 

Vitória 
292 

Escola Municipal Treze de Maio 
Educação Infantil 

Fundamental I 

Povoado Curral 

Novo 
165 

Fonte: Elaborado pelo autor dados da Secretaria da Educação Município Santa Maria da Boa Vista-PE (2014) 

 

A Educação do Campo precisa incluir em seu projeto pedagógico uma reflexão 

cuidadosa e mais aprofundada sobre como acontecem o processo educativo no cotidiano da 

escola, na socialização, na relação com a conservação e criação de culturas, e com a formação 

dos novos sujeitos sociais do campo. Também precisa fazer a reflexão específica sobre que 

outras formas de socialização estão se formando hoje, com as novas gerações de trabalhadores 

e trabalhadoras do campo e que traços devem ser enfatizados pela intencionalidade 

pedagógica da escola, na perspectiva de um novo projeto de desenvolvimento. 
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3.3         IFSERTÃO–PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA – PE 

 

 

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e Tecnologia  do  Sertão Pernambucano  

-  IFSERTÃO-PE, criado nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, constitui-

se em uma autarquia  Federal,  detentora  de  autonomia  administrativa,  patrimonial,  

financeira,  didático pedagógica  e  disciplinar,  vinculada  ao  Ministério  da  Educação  

(MEC),  sob  a  supervisão  da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), e 

regido por seu Estatuto, Regimento, Organização Didática e pelas legislações em vigor. 

O IF SERTÃO-PE é uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluri curricular  e  multi  campi,  especializada  na  oferta  de  educação  profissional  e  

tecnológica  nas diferentes  modalidades  de  ensino,  com  base  na  conjugação  de  

conhecimentos  técnicos  e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas, e que visa 

melhorar a ação sistêmica da educação, interiorizar e socializar o conhecimento, popularizar a 

ciência e a tecnologia, desenvolvendo os arranjos produtivos sociais e culturais locais. A 

criação desse IFs traz como foco a redução das desigualdades sociais inter e intra-regional, 

conforme descrito no Plano Desenvolvimento Institucional – PDI40 (2018-2014). A chegada 

do IFSERTÃO-PE – Campus Santa Maria da Boa Vista, em fevereiro 2012, visa promover e 

atender a demanda pela modalidade da EPT do Campo, definida e comprometida no 

mencionado PDI 2014/2108. 

O IF SERTÃO-PE foi implantada no município de Petrolina com o nome de Escola 

Agrotécnica Federal Dom Avelar Brandão Vilela – EAFDABV, instituído através  da Lei nº 

8.731, de 11 de novembro de 1993.  Em 1998 foi transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Petrolina – CEFET Petrolina, pelo Decreto Presidencial  nº  96.568,  

de  25  de  agosto  de  1998. Em 2008, foi transformado em Instituto Federal  de  Educação,  

Ciência  e Tecnologia  do  Sertão  Pernambucano  -  IFSERTÃO-PE, através da Lei n° 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008. 

Com a expansão III da Rede Federal de Educação pelo Governo Federal da época, o 

município de Santa Maria da Boa Vista – PE foi contemplado com a instalação do campus no 

dia 16 de agosto de 2011. A presidente da República, Dilma Rousseff, anunciou a criação de 

quatro universidades federais e a abertura de 47 campi universitários e 208 unidades dos 

                                                      
40 O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – consiste num documento em que se definem a missão da instituição de ensino superior 

e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um período de 5 (cinco) anos, deverá contemplar o cronograma e a 

metodologia de implementação dos objetivos, metas e ações do Plano da IES, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, 

a manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento (Site: www.ifsertao-pe.du.br em 10 de janeiro 2019). 

http://www.ifsertao-pe.du.br/
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Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, espalhados em todo o país. O Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano foi contemplado com mais duas unidades: o Campus Santa 

Maria da Boa Vista, localizado na mesorregião do São Francisco, microrregião de Petrolina e  

o  Campus Serra  Talhada,  localizado  na  mesorregião  do  Sertão  Pernambucano, 

microrregião do Pajeú, conforme Portaria Ministerial 1.074, de 30 de dezembro de 2014. Em 

16 de agosto do ano de 2011, a então Presidente Dilma Rousseff, proferiu um discurso, na 

cerimônia de anúncio da expansão da Rede Federal de Educação Superior e Profissional e 

Tecnológica em Brasília, destacando a interiorização da educação, como traz o trecho a seguir: 

 

Esse passo é fundamental para a educação e, sobretudo, para um processo de 

integração do nosso país, do ponto de vista territorial e social. Levar a 

educação para o interior do Brasil é o mesmo que construir, para cada região 

do Brasil, um caminho para o desenvolvimento, para acesso ao mundo do 

conhecimento e para que os nossos jovens adquiram o conhecimento, a 

tecnologia e sejam capazes de produzir a inovação que o nosso país necessita. 

(BRASIL, 2011, n.p). 

 

 

A constituição dos diversos Campi do Instituto Federal do Sertão Pernambucano foi 

realizada a partir da base territorial de atuação e caracterização das regiões de 

desenvolvimento, onde eles estão situados. Os cursos do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano são destinados a um público alvo existente, tanto na região do Sertão Pernam-

bucano, como em diversas cidades dos estados do Piauí e da Bahia. Neste caso, abrangendo 

aproximadamente 20 municípios. As ofertas dos cursos estão relacionadas ao 

desenvolvimento local, regional e nacional, conforme previsto em suas finalidades e 

características, artigo 6°, inciso I, da Lei n° 11.892/2008: 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas a atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. (IFSERTÃO-

PE, PDI 2014/2018, p. 3). 

 

 

Dessa forma, visa de fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do país, além de 

desenvolver soluções técnicas e tecnológicas respondendo às demandas sociais e às 

peculiaridades regionais, direcionando sua oferta formativa para o benefício e fortalecimento 

dos arranjos produtivos sociais e culturais locais, sem perder de vista a melhoria da qualidade 

de vida, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania.  
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FIGURA 5- IFSERTÃO-PE Campus Santa Maria da Boa Vista – PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site www.ifsertão-pe.edu.br/campus Santa Maria da Boa Vista 

 

O semiárido nordestino é o contexto geopolítico no qual o IFSERTÃO-PE encontra-

se inserido. É considerada a maior região natural do Estado, ocupando 64% do território 

pernambucano. No geral, tem sua economia baseada na pecuária extensiva, no plantio de 

culturas de subsistência e na agricultura irrigada com cultivo de fruticultura. É a região mais 

castigada pelas secas que atingem o semiárido nordestino, com precipitação média anual entre 

500 e 700 milímetros. 

Em Itaparica está localizada uma hidrelétrica do sistema Companhia Hidrelétrica São 

Francisco41 -  CHESF, e em Petrolina fica o maior polo de produção de frutas do Estado, 

cultivadas com água irrigada do Rio São Francisco e destinadas à exportação. O Sertão 

Pernambucano abrange uma área de 62.432 km², inclui 56 municípios, com uma população, 

estimada em 1.511.024 habitantes (IBGE/2010), conforme consta no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI do IFSERTÃO-PE (2014-2018).  

O IFSERTÃO-PE vem atuando diretamente com ações de Educação Profissional 

Tecnológica desde 2011 no município de Santa Maria da Boa Vista, abrangendo também os 

municípios circunvizinhos (Lagoa Grande; Orocó e Cabrobó). Já foram mais de 82 cursos de 

curta duração na modalidade Formação Inicial Continuada - FIC e 24 cursos técnicos em 

diversas áreas e modalidades. Registra-se  mais de 8.320 matrículas no Campus Santa Maria 

                                                      
41 A Companhia Hidrelétrica do São Francisco é uma sociedade anônima de capital aberto que atua na geração e 

transmissão de energia em alta e extra-alta tensão, explorando a bacia hidrográfica do rio São Francisco, com 

sede no Recife. Foi criada durante o Estado Novo, pelo presidente Getúlio Vargas através do Decreto-Lei nº 

8.031 03/10/1945, e constituída na primeira assembleia geral de acionistas, realizada em 15 de março de 1948. 

(Site: www.chesf.gov.br em 19 de dezembro 2018) 

http://www.chesf.gov.br/
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da Boa Vista no decorrer desses anos, de acordo com o controle acadêmico IFSERTÃO-PE, 

2018).  

O trabalho na terra, que acompanha o dia-a-dia do processo que faz de uma 

semente uma planta e da planta um alimento, ensina de um jeito muito 

próprio que as coisas não nascem prontas, mas, sim, que precisam ser 

cultivadas: são as mãos do camponês, da camponesa, as que podem lavrar a 

terra para que chegue a produzir o pão. Este também é um jeito de 

compreender que o mundo está para ser feito e que a realidade pode ser 

transformada, desde que esteja aberto para que ela mesma diga a seus 

sujeitos como fazer isto, assim como a terra vai mostrando ao lavrador como 

precisa ser trabalhada para ser produtiva. (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2004, p. 100-101). 

 

Com objetivo de atender a população de Reforma Agrária, já foram realizados 

diversos cursos de curta duração (FIC) e dois cursos técnicos (Agropecuária e Agroindústria), 

além de diversas palestras e visitas de campo nessas comunidades do município de Santa 

Maria da Boa Vista, buscando sempre promover os princípios do IFSERTÃO-PE na busca de 

uma ação integrada e referenciada na ocupação e no desenvolvimento do território, entendido 

como lugar de vida. 

O IFSERTÃO-PE Campus Santa Maria da Boa Vista é um espaço no município que 

busca promover a Educação Profissional Tecnológica, voltada para o mundo trabalho, nas 

diversas áreas do conhecimento científico, visando o desenvolvimento territorial com a 

perspectiva da construção da cidadania, sem perder a dimensão universal constituindo-se um 

preceito que fundamenta a ação do IFSERTÃO-PE para a população da região.  

O território da Reforma Agrária tem como objetivo promover soluções para a 

realidade de exclusão, que ainda neste século castiga a sociedade brasileira no que se refere ao 

direito aos bens sociais e, em especial à Educação do Campo nos diversos níveis e 

modalidade da educação.  

O Campus do IFSERTÃO-PE se difere dos demais, por situar-se no município com a 

maior população da reforma agrária, no coração do Bioma Caatinga 42 . Para tanto, será 

necessário desenvolver uma EPT do Campo capaz de atender a demanda reprimida de anos 

dessa população, com projetos e programas específicos para essa modalidade. É necessário 

estabelecer esse vínculo entre o local e o global, e que essas ações conduzam à construção de 

uma cultura que supere a identidade global, a partir de uma identidade sedimentada no 

sentimento do pertencimento territorial.  

                                                      
42 O bioma Caatinga, caracterizado pela biodiversidade adaptada às altas temperaturas e à falta de água, fica localizado na região Nordeste, e 
ocupa uma área de mais de 800 mil km² (https://www.embrapa.br/busca-geral). 
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Para tanto, devem ir além da compreensão da Educação Profissional Tecnológica - 

EPT como mera instrumentalizadora de pessoas para o trabalho determinado por um mercado 

que impõe seus objetivos. É imprescindível situá-los como potencializadores de uma EPT do 

Campo que possibilita ao indivíduo o desenvolvimento de suas capacidades de gerar 

conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade.  

Ao mergulhar em sua própria realidade, esses sujeitos devem extrair e problematizar 

o conhecido, investigar o desconhecido, para poder compreendê-lo e influenciar a trajetória 

dos destinos de seu lócus de forma a tornar-se credenciados, fomentando a presença 

substantiva a favor do desenvolvimento local e regional. Sobre isso, afirma, Arroyo,  

 

É preciso educar um modelo de agricultura que inclui os excluídos, que 

amplia os postos de trabalho, que aumenta as oportunidades do desenvol-

vimento das pessoas e das comunidades e que avança na produção e na 

produtividade centradas em uma vida mais digna para todos e respeitadora 

de limites da natureza. (ARROYO, 2004, p. 13). 

 

Houve uma conquista na Educação do campo com a implantação do IFSERTÃO-PE 

Campus Santa Maria da Boa Vista – PE, a partir das mudanças efetivadas pelo Governo 

Federal, que verticalizou o ensino ampliando a implantações dos Institutos Federais - IFs. 

Porém, esse é um período de autoconhecimento, de estruturação, de acomodação ao que 

pressupõe uma estrutura multicampi, presente nas diferentes cidades do Sertão Pernambucano. 

Nesse estudo, foi também interesse apresentar essa gênese e os desafios que lhe são 

intrínsecos. 

O IFSERTÃO-PE - Campus Santa Maria da Boa Vista – PE, não havia sido 

construído e já ofertava cursos profissionais desde 2012, como bem afirma o primeiro diretor 

geral do Campus e autor dessa pesquisa, pois compreende-se que uma escola não se constrói 

com cimento, ferro, brita e etc. Uma escola se constrói com pessoas. Foi com a implantação 

de diversos cursos de curta duração, na modalidade de Formação Inicial Continuada – FIC, 

realizadas através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- 

PRONATEC43 , em comunidades rurais e urbanas do município, bem como, nos demais 

municípios de Lagoa Grande; Orocó e Cabrobó, que se iniciou as atividades do Campus. 

Foram mais de 85% de cursos voltados para a agricultura campesina nos quatro municípios 

                                                      
43 Programa  Nacional  de  Acesso ao Ensino Técnico ao Emprego - PRONATEC  implantado em 2011. Trata-se de um conjunto de ações 
voltadas para  estudantes  e  trabalhadores. Um conjunto de ações planejadas e desenvolvidas em área destinada  à  Reforma  Agrária, de  

natureza  interdisciplinar  e multissetorial,  integradas  ao desenvolvimento  territorial  e regional, definidas com base em diagnósticos 

precisos acerca do público beneficiário e das áreas a serem trabalhadas, orientadas para  a  utilização  racional  dos espaços  físicos  e  dos  
recursos naturais  existentes,  objetivando  a  implementação  dos  sistemas  de  vivência  e  produção sustentáveis,  na  perspectiva  do 

cumprimento  da  função  social da terra e da promoção econômica, social e cultural do trabalhador rural e de seus familiares.(BRASIL,2004, 

p.148) 
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(Cabrobó; Lagoa Grande; Orocó e Santa Maria da Boa Vista), com objetivo de capacitar e 

formar esses camponeses em suas próprias comunidades. Os dados obtidos estão no controle 

acadêmico do IFSERTÃO-PE Campus SMBV (2018).  

Foram ofertados, na oportunidade, cursos técnicos de longa duração nas áreas da 

agropecuária e agroindústria na zona rural. Na zona urbana cursos na área de edificações, 

informática e administração. O Campus, na oportunidade, promoveu a inclusão para todos, 

com objetivo de oportunizar e promover o acesso a Educação Profissional. 

Através dessa iniciativa, com a participação da população da reforma agrária 

(assentados, reassentados, quilombolas, ribeirinhos e acampados), abriu-se um diálogo 

importantíssimo, que se inseriram no processo da Educação Profissional com muito afinco, 

promovendo assim essa inserção da Educação Profissional numa perspectiva teórica-prática e 

trabalho como processo educativo conforme define o autor Hilário (2016),  

 

Compreender o trabalho como processo educativo é afirmá-lo como 

experiência humana que se enraíza no sentido da luta constante dos 

seres humanos em produzir a sua própria existência, rompendo com 

qualquer forma de discriminação, marginalização, exploração. E por 

fim, parafraseando Paulo Freire, ninguém trabalha sozinho as pessoas 

trabalham e se educam entre si, descobrindo assim novos caminhos. 

(HILÁRIO, 2016, p. 28). 

 

A luta pela terra da população campesina no município de Santa Maria da Boa Vista 

foi árdua, muito dolorosa, a custa de muito trabalho, muita resistência, lágrimas, suor e sangue. 

Porém, depois de anos a fim, o tão sonhado pedaço de terra foi conquistado e ocorreu o 

reconhecimento do primeiro assentamento rural Safra em 07 de setembro de 1996. Nessa 

período, pensava-se ter chegado ao fim da luta, porém, ela não cessou, ao ter recebido a posse 

da terra, o permanecer e se estabelecer nela foi e tem sido tão difícil quanto a sua conquista. 

Já se passaram 20 anos da conquista e a falta de políticas públicas básicas como estrutura de 

água potável, saneamento básico, posto de saúde, escola e infraestrutura para produção 

(irrigação, drenagem e assistência técnica), tem sido uma grande luta e muito árdua pelas 

famílias campesinas que permaneceram e vivem da terra. O Governo Federal através do 

INCRA definiu os assentamentos rurais em: 

 

[...] um conjunto de ações planejadas e desenvolvidas em área destinada  à  

Reforma  Agrária, de  natureza  interdisciplinar  e multissetorial,  integradas  

ao desenvolvimento  territorial  e regional, definidas com base em 

diagnósticos precisos acerca do público beneficiário e das áreas  a serem 

trabalhadas, orientadas para  a  utilização  racional  dos espaços  físicos  e  

dos  recursos naturais  existentes,  objetivando  a  implementação  dos  
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sistemas  de  vivência  e  produção sustentáveis,  na  perspectiva  do 

cumprimento  da  função  social da terra e da promoção econômica, social e 

cultural do trabalhador rural e de seus familiares. (INCRA, 2004, p. 148). 

 

Essa condição definida pelo Governo Federal é uma utopia para os movimentos 

sociais sem terra, pois não condiz com a realidade dos projetos de assentamentos da reforma 

agraria, e está muito longe dessa definição se tornar realidade. Por isso se tem motivos para 

tantas lutas e embates em busca desse direito. 

 

FIGURA  6 -  Área dos Território da Reforma Agrária dos Assentamentos do MST   

no município de Santa Maria da Boa Vista – PE. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

        Fonte: Imagem da área www.googleearth.com 

 

No município de Santa Maria da Boa Vista, os projetos de assentamentos da reforma 

agrária faltam o básico, pois as dificuldades são as mais diversas, sendo as principais ou as 

essenciais:  

1. Infraestrutura: sistema de irrigação dos assentamentos; sistema de drenagem das 

áreas dos assentamentos; estradas vicinais; saneamento básico das vilas dos assentamentos; 

tratamento de água das vilas, postos de saúde e outros;  

2. Políticas educacionais: implantação da educação básico do campo, a construção de 

escolas e implantações de cursos para formação, capacitação dos assentados e de sua família 

nas diversas áreas dos conhecimentos. 

Atualmente, são mais 5.900 famílias campesinas na área da reforma agrária do 

município de Santa Maria da Boa Vista e outra geração já se formou, pois lá se vão 25 anos 

do primeiro reconhecimento de assentamento.  

A EPT do Campo é uma das ferramentas ou um dos meios que contribuem para o 

desenvolvimento territorial sustentável dessas comunidades. Como afirma Freire (1998), a 

Educação não muda o mundo, a educação transforma o homem e o homem transforma o 

Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição 
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mundo. Por isso existe essa luta por uma Educação do Campo voltada para o trabalho, a fim 

de formar cidadãos conscientes e capazes de ser agente de transformação do meio em que 

vivem. 

 

 

3.4        EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO CAMPO 

 

 

Como destacamos, o IFSERTÃO-PE – Campus Santa Maria da Boa Vista pertence a 

Mesorregião do Vale do São Francisco Pernambuco. Essa região tem sua base econômica na 

agricultura familiar como atesta o PDI (2014-2018):    

 

A agricultura irrigada utiliza moderna tecnologia para produzir cebola, 

feijão, tomate, melão, melancia, uva, manga e outras culturas. Contudo, 

existe uma dicotomia entre as áreas irrigadas (com elevado nível tecnológico 

e “input” de capital) e as de sequeiro (com baixo uso de tecnologia e de 

investimento). Abrindo assim espaço para que a atuação de instituições de 

educação, ciência e tecnologia, como o Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, contribua para aumentar o nível tecnológico dos produtores 

da região nas áreas de sequeiro e irrigada; organizar os arranjos produtivos 

locais; identificar os principais gargalos tecnológicos e desenvolver meios, 

produtos e processos que contribuam para o incremento da produtividade e 

sustentabilidade dos Arranjos Produtivos Locais - APL. (IFSERTÃO- 

PE/PDI, 2014-2018, p. 15). 

 

Neste sentido, faz-se necessário explicitar inicialmente neste capítulo como a  

Educação Profissional tem sido reivindicada pela Educação do Campo e, em segundo, como o 

Campus Santa Maria da Boa Vista  tem respondido as demandas da Educação Profissional das 

áreas de assentamentos. Por fim, apresentar relações e contradições.  

O MST tem levantado a bandeira pela EPT do Campo e promovido através de 

seminários, oficinas e encontros o desenvolvimento de um projeto atrelado aos interesses da 

classe trabalhadora, objetivando formar sujeitos coletivos para o mundo do trabalho. Gramsci 

(2000) afirma que o trabalho é a essência do ser humano, e que este se torna um ser humano 

ao longo da sua vida, através do processo educativo.  

 A perspectiva é implantar uma educação omnilateral (formação humana) integral e 

emancipatória, preparando-os para os desafios tecnológicos do presente século, já que 

estamos em novos tempos da produção agroecológica, da preservação do meio ambiente, que 

precisam ser pensados de forma articulada, entre ser humano,  desenvolvimento sustentável 

da terra,  valorização do espaço geográfico cultural e valores.  Caldart (2012), afirma que a 

Ciência, a tecnologia, a  cultura,  a arte devem ser potencializadas como ferramentas de 
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superação da alienação do trabalho e na perspectiva de um desenvolvimento humano 

omnilateral. 

Para a Via Campesina 44 , a EPT do Campo, como expressão de um princípio 

educativo,  expressa uma postura política para a formação de um novo homem em uma nova 

sociedade, que possa ser aplicada e considerada as condições concretas do desenvolvimento 

do País.  Sobre isso, Frigotto (2009) afirma: 

 

[...] educação politécnica ou tecnológica necessita desenvolver, mesmo 

numa realidade que lhe é adversa, uma formação científica, técnica e política 

cujo conteúdo, método e forma expressem uma direção antagônica à 

perspectiva de subordinação unidimensional às relações sociais e educativas 

capitalistas. (FRIGOTTO, 2009, p. 76). 

 

O autor Saviani (2003, p. 140) define que “a educação politécnica é o domínio dos 

fundamentos científicos das diferentes técnicas”.   É a relação entre a ciência e técnica na 

medida em que postula um processo de trabalho que se desenvolva pela unidade indissolúvel 

dos aspectos manuais e intelectuais, princípios que se fazem presente na educação para o 

MST (2004), tratando-a a base de transformação social;  Educação para o trabalho e a 

cooperação; Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; Educação 

com/para valores humanistas e socialistas; Educação como um processo permanente de 

formação/transformação humana  

Nos territórios da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista, os 

movimentos sociais da terra têm travado uma luta em busca de promover condições de bases 

agroecológicas de produção agrícola, de forma sustentável e tem barrado na falta de 

conhecimentos técnicos e científicos para promover essas condições para os camponeses, 

tendo em vista as limitações desse sujeito do campo, que não foi preparado, capacitado e 

formado para essa realidade.  

A agricultura praticada na região, de forma direta e indireta, leva esses camponeses a 

serem influenciados por esse modelo de produção que visa atender ao interesse do capital. 

Afirmam os técnicos da assistência técnica da PLENA45 , empresa contada pelo Instituto 

Nacional de Colonização da Reforma Agrária - INCRA 46 , para dar assistência aos 

                                                      
44 Via Campesina é uma organização mundial que  articula  movimentos camponeses  em  defesa  da agricultura familiar  em  pequena  

escala  e  agroecológica  para  garantir  a  produção  de alimentos saudáveis. (FERNANDES, 2012, p. 767) 
45 PLENA é uma empresa de assistência técnica de extensão rural contratada pelo INCRA, para dar assistência 

técnica nas áreas de reforma agrária na região do Vale do São Francisco. (Site: www.plena.com.br em 10 de 

janeiro 2019) 
46  INCRA é uma autarquia federal, cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o 

ordenamento fundiário nacional. Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, atualmente o Incra está 

implantado em todo o território nacional por meio de 30 superintendências regionais. (www.incra.gov.br) 
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camponeses. Segundo esses técnicos, os desafios é uma agricultura de sustentabilidade, 

visando o modelo da agroecologia, agrobiodiversidade47, a produção de sua própria energia 

renováveis, preservação do meio ambiente, resgate e valorização da cultura, saberes das 

comunidades tradicionais e promover o Arranjo Produtivo Local – APL. Contudo, essas 

conquistas necessitam de conhecimentos técnicos para que sejam implantadas. Somente 

através da EPT do Campo será possível a formação desses sujeitos do campo, a fim de 

promover essas mudanças. Todo esse bojo de conhecimentos históricos, técnicos, científicos e 

tecnológicos só serão possíveis com uma educação voltada para o trabalho. Como Petersen 

(2012), afirma: 

 

Em  lugar  de  reais alternativas  que  permitam  enfrentar estruturalmente  o  

desafio  de  superar as  contradições  do  sistema  nos  dias de hoje e 

alimentar 9 bilhões de habitantes no planeta por volta de 2050, as propostas 

promovidas como alternativas pelo sistema dominante orientam se para o 

aprofundamento da intervenção no mundo natural, com a utilização da 

agricultura transgênica. Suplantar a hegemonia da agricultura convencional  

para que as agriculturas alternativas sejam amplamente incorporadas nas 

sociedades contemporâneas é um desafio que  encerra  profundos  

conflitos  de concepção  e  de  poder.  Somente uma vontade coletiva 

forte, atuante e informada  por  uma  profunda  consciência ecológica criará 

a correlação de forças necessária  para  isso,  abrindo  caminho para que a 

humanidade tenha melhores condições de enfrentar os difíceis tempos que 

tem pela frente. (PETERSEN, 2012, p. 47, grifo nosso). 

 

Desta forma, a EPT do Campo é requerida por essa população campesina desses 

territórios, a fim de obter acesso ao conhecimento técnico-cientifico, para que possam 

incorporar as novas tecnologias, modelo de agriculturas alternativas, pelos novos modelos de 

gestão da produção, pela imperativa necessidade da formação de profissionais responsáveis 

do ponto de vista da sustentabilidade. Para tanto, o desafio é o da oferta de uma EPT do 

Campo, que seja comprometida com as múltiplas necessidades sociais e culturais da 

população brasileira e que considere o histórico das lutas pelo direito à terra em nosso país. 

A EPT do Campo deve permitir ao educando o desenvolvimento de sua capacidade 

de gerar conhecimentos a partir da prática interativa com a realidade de seu meio e também 

extrair e problematizar o conhecido, investigar o não conhecido,  para poder compreendê-lo e 

influenciar a trajetória dos destinos de seu lócus. Pressupõe também, procedimentos didáticos 

pedagógicos constituídos de atividades teóricas, demonstrativas e práticas contextualizadas, 

bem como de projetos voltados para o desenvolvimento da capacidade de solução de 

problemas. 

                                                      
47  O termo agrobiodiversidade é formado por agro,  do  latim,  campo,  cultura, bio,  do  grego,  vida, 

diversidade. Significa, portanto, diversidade da vida no campo,  das  culturas. (MACHADO, 2012, p. 48) 
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É a preparação e a orientação para o mundo do trabalho, na formação das diversas 

áreas do conhecimento, visando o desenvolvimento sustentável dos territórios camponês, 

promovendo uma agricultura de base agroecológica, proporcionando o acesso da população 

campesina a EPT do Campo. Essa EPT do Campo deve promover uma ampla relação entre o 

teórico e prático, na busca da formação onmilateral desse sujeito do campo. É preciso 

promover  uma forma de inter-relação da educação intelectual com o trabalho produtivo, com 

educação corpórea e seu desenvolvimento intelectual cultural, educacional, psicossocial, 

afetivo, estético e lúdico, conforme definido por Frigotto (2012): 

 

[...] pressupõe o desenvolvimento solidário das condições materiais e sociais 

e o cuidado coletivo na preservação das bases da vida, ampliando o 

conhecimento, a ciência e a tecnologia não como forças destrutivas e formas 

de dominação e expropriação, mas como patrimônio de todos na dilatação 

dos sentidos e membros humanos. (FRIGOTTO, 2012, p. 268). 

 

Os cidadãos necessitam de uma formação para desenvolverem as mais diversas áreas 

do conhecimento, possibilitando assim a construção de uma sociedade mais justa. A 

promoção desse conhecimento voltado para essa população campesina é o que denominamos 

de  EPT do Campo.  Frigotto (2012) afirma ainda que: 

 

Educação profissional tecnológica, ligada ao desenvolvimento das bases de 

conhecimentos que se vinculam ao processo de produção e reprodução da 

vida humana pelo trabalho, na perspectiva de abreviar o tempo gasto para 

responder às necessidades (essas sempre históricas) inerentes ao fato de o 

homem fazer parte da natureza e de ampliar o tempo livre (tempo de escolha, 

de fruição, de lúdico e de atividade humana criativa), no qual a 

omnilateralidade pode efetivamente se desenvolver. (FRIGOTTO, 2012, 

p.277). 

 

A proposta de uma formação EPT do Campo nos projetos de assentamentos rurais, 

concebe a educação como projeto de sociedade. Nesse sentido, é relevante pensar uma 

concepção EPT do Campo que integre a essa população campesina e promova a concepção de 

mundo, na compreensão de que esta população se educa no conflito e na contradição, e que a 

aquisição, pela classe trabalhadora, dos saberes elaborados pela humanidade serve de 

instrumento para a luta contra a divisão social do trabalho e da dominação. Trata-se, assim, de 

defender que as populações campesinas devem ter garantida a Educação Básica, como 

essência para um processo de formação dos profissionais de nível médio e fundamental que os 

possibilitem tornarem de fato cidadãos. Para MST (2005) o objetivo é: 
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[...] vincular a escola com os desafios concretos do desenvolvimento do 

campo não deve ser confundido com uma visão estreita e pragmática de 

educação, tão ao gosto da ordem social vigente. Assim como condenamos 

uma  escola que se  coloque a  serviço  do  ‘mercado  de trabalho', da mesma 

forma não podemos aceitar que a tarefa da educação escolar se reduza ao 

atendimento das demandas emergentes dos problemas do dia-a-dia dos 

assentamentos, descuidando-se das diferentes dimensões da vida humana.  

(MST, 2005, p. 10). 

 

Os impactos dessa nova dinâmica da EPT do Campo, nos projetos de assentamento 

rurais com ênfase no desenvolvimento sustentável, será uma virada de página nesses 

territórios. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDB define que: 

 

A Educação Profissional e Tecnológica é uma modalidade educacional 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Abrange 

cursos de qualificação, habilitação técnica e tecnológica, além de pós-

graduação organizado de forma a propiciar o aproveitamento contínuo e 

articulado dos estudos. Prevê ainda integração com os diferentes níveis e 

modalidades da Educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia (BRASIL, 1996a, n.p).   

 

A compreensão da EPT do campo, como um espaço que responda às necessidades e 

demandas oriundas da área da formação dos cidadãos, passa pela explicitação de termos e 

concepções. A construção de uma concepção de EPT do Campo fundamentada no trabalho 

como princípio educativo, será capaz de embasar práticas pedagógicas baseadas na formação 

omnilateral do indivíduo e sua profissionalização comprometida com a uma formação para o 

trabalho produtivo, capaz de promover suas habilidades, liberdade e o tornando a ser humano 

produtor de ciência, tecnologia, arte e cultura. Com isso, o indivíduo terá como desenvolver 

seus valores e as suas habilidades necessárias à integração de seu projeto a um projeto de 

sociedade que se localiza promovendo a sustentabilidade, a preparação e orientação básica 

para sua integração no mundo do trabalho, que garantam seu aprimoramento de viver da terra 

com dignidade e que permita acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso 

tempo. O desenvolvimento do cidadão de forma autônoma e crítica, em níveis cada vez mais 

complexos de trabalho, como um princípio educativo.  

A modalidade da EPT do Campo poderá ser organizada em três níveis: Formação 

Inicial e Continuada - FIC ou qualificação profissional; Técnico de nível médio (forma 

integrada, concomitante e subsequente); e Tecnólogo (superior), bem como a educação de 

jovens e adultos (EJA), materializada no Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos - 

PROEJA. Para Frigotto (2012):   

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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Educação Profissional e Tecnológica do Campo significa reconhecer as 

necessidades formativas para o trabalho nos contextos próprios dos sujeitos 

do campo e de modo a oportunizar o direito de acesso aos saberes técnico-

científicos necessários à emancipação social e econômica dos homens e 

mulheres, jovens ou adultos do campo. (FRIGOTTO, 2012, p.277). 

 

A modalidade de EPT do Campo visa promover o mundo do trabalho no campo, 

desde a lógica da agricultura camponesa sustentável, situando esta matriz no contexto mais 

amplo de transformações das relações sociais e do sistema hegemônico de produção.  

 

[...] deve ter centralidade na formação para o trabalho no campo, na 

apropriação dos meios de produção pelos próprios sujeitos do campo, e na 

terra como meio de produzir vida e identidade de classe. Assim, ela tem sua 

relação à agricultura camponesa agroecológica situada no contexto das 

transformações sociais contemporâneas. (BRASIL, 2012, p. 26). 

 

Nesse sentido, faz-se necessária a valorização do saber da experiência, das práticas 

em agroecologia, sem o qual se perde a sabedoria e a ciência da produção de alimentos 

voltada para a reprodução da vida. Para isso, será necessária a articulação entre a ciência e a 

tecnologia. É uma interação entre o homem do campo e o ambiente na sua existência, 

implantar uma EPT do campo capaz de delinear esse papel no mundo do trabalho, que 

valorize a cultura existente e seu resgate, a importância e o fortalecimento dos movimentos 

sociais. A metodologia e as práticas pedagógicas precisam ser planejadas de forma que a sua 

organização curricular para integração e valorização desses espaços. 

Nos projetos de assentamentos rurais, a EPT do Campo tem como propostas a 

implantação de cursos para a população campesina, que resgate a identidade, os valores, 

autoestima, saberes e práticas, de forma a permitir a essa população, que vive e trabalha no 

local, a assumir sua condição de protagonista desse projeto de intervenção, colocando o 

mundo do trabalho de forma participativa para todos, como defendida por Frigotto (2012): 

 

A concepção de Educação Profissional Tecnológica relaciona-se de forma 

direta com os processos educativos e de construção de conhecimentos 

articulados ao trabalho produtivo, e que afirmam os interesses dos 

movimentos sociais dos trabalhadores do campo. Trata-se da luta pela 

superação das perspectivas da educação centradas em modelos abstratos com 

conteúdos e métodos pedagógicos os quais ignoram que as crianças, os 

jovens e os adultos do campo são sujeitos de cultura, experiências e saberes. 

Esses modelos postulam uma formação e educação escolar com 

conhecimentos elementares “para o campo” e/ou um ensino restrito, localista 

e particularista educação para fixá-los no campo. (FRIGOTTO, 2012 p. 

277). 
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A EPT do Campo visa dar um novo horizonte para essa população campesina, pois 

permite uma reflexão ampla unilateral desse indivíduo, permitindo promover e desafiá-lo a 

repensar o campo como um lugar de grandes oportunidades. Essa modalidade de Educação 

que está aí sendo proposta é capaz de promover essas transformações nessa comunidade e em 

toda a região. 

Ela inclui a formação para diferentes profissões que são necessárias ao 

desenvolvimento do território cuja base de desenvolvimento está na 

agricultura: agroindústria, gestão, educação, saúde, comunicação, entre 

outras, mas sem desconsiderar que a produção agrícola é a base da 

reprodução da vida e por isso deve ter centralidade na formação para o 

trabalho do campo. Toma-se como objeto de estudo e de práticas a 

construção de uma nova matriz científico-tecnológica para o trabalho no 

campo produzida desde a lógica da agricultura camponesa sustentável, 

situando esta matriz no contexto mais amplo de transformações das relações 

sociais e do sistema hegemônico de produção. A centralidade está no 

trabalho, na apropriação dos meios de produção pelos próprios trabalhadores 

e na terra como meio de produzir vida e identidade. (BRASIL, 2013b, p. 

226). 

 

Uma EPT do Campo que tenha compromisso com os princípios da agricultura 

camponesa, que tem como base a agricultura agroecológica e a cultura local, territorial e 

regional, busca alcançar a sustentabilidade e o crescimento econômico, com destaque para a 

qualidade de vida, elevação de qualidade dos índices sociais da comunidade. Deve- se 

priorizar o segmento da agricultura camponesa e, como um dos elementos de referência para a 

dinâmica produtiva, a agroecologia e os sistemas orgânicos de produção. Afirma, Caldart 

(2019): 

[...] sobre formação profissional, por exemplo, pensar na lógica da 

agricultura camponesa não é pensar em um trabalho assalariado, que é a 

forma desde a qual se pensa hoje, inclusive do ponto de vista crítico (nos 

debates do médio integrado desde a concepção da politecnia), a questão da 

formação dos trabalhadores para sua inserção nos processos produtivos. 

(CALDART, 2010, p 44). 

 

Em suma, a EPT do Campo deve buscar a preparação e a formação do indivíduo para 

o desenvolvimento humano, a cooperação de grupos locais, a equidade na distribuição de 

renda para a superação das desigualdades, propiciando a diminuição das diferenças sociais, 

com participação e organização da comunidade. De igual maneira, as questões de gênero, 

geração, raça, etnia, diminuição da pobreza e da exclusão, o respeito aos direitos humanos, a 

redução dos impactos ambientais da produção de resíduos tóxicos e da poluição, o equilíbrio 

dos ecossistemas e a conservação e preservação dos recursos naturais devem ser objetivos a 

serem atingidos. 
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A construção de uma EPT do Campo é aquela que valoriza a formação humana de 

uma forma ampla, do sujeito do campo, sendo o principal autor dessa construção. Sempre 

valorizando a sua origem, a sua cultura, a sua diversidade, o seu espaço e a sua identidade, 

para a conquista de sua sustentabilidade no mundo do trabalho.   

Nesse sentido, estamos buscando a construção de uma EPT do campo para a 

preparação e formação desse sujeito do campo, conforme definido por Caldart (2012): 

 

[...] sobre formação profissional, por exemplo, pensar na lógica da 

agricultura camponesa não é pensar em um trabalho assalariado, que é a 

forma desde a qual se pensa hoje, inclusive do ponto de vista crítico (nos 

debates do médio integrado desde a concepção da politecnia), a questão da 

formação dos trabalhadores para sua inserção nos processos produtivos. 

(CALDART, 2012, p 44). 

 

Dentro dessa concepção de EPT do Campo, que parte de sua construção desse sujeito 

do campo, onde ele vive para ele e seu grupo é que se consegue uma Educação camponesa tão 

almejada. Tendo a contribuição direta e participativa dos principais movimentos sociais da 

Via Campesina, o MST e outros que se buscam essa especificidade singular, definida por 

Caldart (2010) um direito povo, que deve ser educado no local onde vive, já que estes sujeitos 

têm direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada a sua 

cultura e a suas necessidades humanas e sociais. 

A EPT do Campo, protagonizado pela classe trabalhadora e pelos movimentos 

sociais do campo, após lutas incansáveis e travadas por com esses latifúndios, conseguiu ser 

incluída nas políticas de educação, visando atender os interesses sociais das comunidades 

camponesas. Foram pautas como o trabalho, a cultura, a diversidade, os saberes da terra, a 

preservação do ambiente, agroecologia, a formação humana do sujeito da terra, que a 

Educação do Campo se tornou um direito subjetivo, garantido por lei. 

A EPT do Campo não se refere ao ensino agrícola, pois visa oportunizar a formação 

nas mais diversas áreas dos conhecimentos, valorizando o território e as potencialidades 

existentes de cada um, necessárias ao seu desenvolvimento. As áreas do conhecimento como 

as Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharia e Tecnologia, Ciências da 

Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, 

devem ser propiciadas a esses sujeitos, na promoção de diversos cursos, e em diferentes 

modalidades: Formação Inicial Continuada - FIC (20 a 800 horas); Técnico (800 a 1400 

horas); Tecnológico (1600 a 2800 horas) e superior (2.400 a 3.600 horas). Os avanços nos 
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cenários da EPT do Campo no Brasil têm se revelado no que tange às políticas públicas, 

porém, é nítido o que temos que fazer e avançar muito mais. 

A EPT do Campo tornou parte desse sistema a partir do final da década de 90, com 

as lutas dos movimentos sociais e dos sindicatos, que com reivindicações articuladas, lutaram 

pela construção de políticas públicas educacionais, através de uma proposta pedagógica que 

contemplava a realidade do campo, de maneira a conquistar educação para todos, com 

objetivo de preparar e formar o homem do campo para o mundo do trabalho do lidar, do viver 

e de preservar a terra. O MST (2005) traz em seu princípio filosófico:  

 

Educação para a transformação social; Educação para o trabalho e a 

cooperação; Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; 

Educação com/para valores humanistas e socialistas; Educação como um 

processo permanente de formação/transformação humana. (MST, 1996, 

p.08). 

 

Já nos princípios pedagógicos, o MST (2005) define:  

 

[...] trata da relação entre prática e teoria; a realidade com base da produção 

do conhecimento; atitude e habilidade de pesquisa; conteúdos formativos 

socialmente úteis; educação para e pelo trabalho; vínculo orgânico entre 

processos educativos e processos políticos; vínculo orgânico entre processos 

educativos e processos econômicos; vínculo orgânico entre educação e 

cultura; gestão democrática, que envolve direção coletiva, auto-organização 

dos educandos e educandas, coletivos pedagógicos; combinação entre 

processos pedagógicos coletivos e individuais. (MST, 1996, p.10). 

 

Durante esses dois anos de implantação e participação do projeto de intervenção no 

no Assentamento Nossa Senhora da Conceição, buscou-se desenvolver essa concepção de 

Educação Profissional do Campo, forjada pela base dos movimentos campesinos organizados, 

construída para e com os sujeitos do campo, tendo o trabalho como princípio educativo. Essa 

concepção parte do trabalho como produtor dos meios de vida, tanto nos aspectos materiais 

quanto culturais,  possibilitando  ao homem pensar, ser, agir, fazer. Saviani (2003) afirma: 

 

[...] o homem não se fez homem naturalmente, ele não nasce sabendo ser 

homem,  vale  dizer,  ele  não  se  faz  homem  naturalmente,  ele  não  nasce 

sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir, para saber 

querer, agir, ou avaliar é preciso aprender, o que implica trabalho educativo. 

Assim, o saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge 

como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho 

educativo.  Entretanto,  para  chegar  a  esse  resultado  a  educação  tem  que 

partir, tem que tomar como referência, como matéria-prima de sua atividade, 

o saber objetivo produzido historicamente. (SAVIANI, 2003, p. 3). 
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Assim, a discussão sobre o trabalho como princípio educativo sempre esteve 

associada à discussão sobre a politecnia e sua viabilidade na escola básica, além da sua função 

social, conforme a LDB (1996), segundo a qual a educação “tem a finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho”. Nesse sentido, Frigotto (2012) comenta: 

 

[...] recuperar para todos a dimensão da escola unitária e segundo 

politécnica, ou a formação integrada – sua forma prescrita em lei -, 

introduzindo nos currículos a crítica histórico-social do trabalho no sistema 

capitalista, os direitos do trabalho, o conhecimento da história e o sentido 

das lutas históricas dos trabalhadores no trabalho e na educação. 

(FRIGOTTO, 2012, p. 755). 

 

Nessa perspectiva, empreendemos intervir de maneira participativa e colaborativa 

nas áreas de assentamento, com os objetivos de educação emancipatória, em vista a responder 

as demandas dos sujeitos coletivos assentados. No primeiro momento, nas áreas coordenadas 

pelo MST, pelo acúmulo nacional no debate da EPT do Campo, para em um segundo 

momento, investir enquanto Instituição em todo território da reforma agrária 

A EPT do Campo busca a reintegração do processo educativo com a perspectiva de 

formação humana, pois a profissionalização e formação humana são intrínsecas, e fazem parte 

dos ideários da modernidade e do desenvolvimento do território camponês. 

A construção da  EPT do Campo  representa  um processo  de avanço e de superação 

para esse sujeito do campo, pois o torna autor da transformação e dos impactos que essa 

implantação pode causar, além de possibilidade para atender as suas demandas  sociais,  

derivadas  do  modo  de  produção. Deve-se buscar novas configurações para uma redefinição 

da EPT do Campo, sempre atreladas a construção da transformação social, que possibilita 

análises e reflexões do processo educacional, em especial a esses sujeitos, por considerar uma 

educação para todos, integrando os conhecimentos científicos, com o da cultura geral e local. 

Neste aspecto, duas categorias da ordem do movimento campesino organizado, em 

especial do MST, estão intrinsicamente imbricadas e integradas à perspectiva do trabalho 

como princípio educativo e da educação profissional tecnológica do campo, que são: 

agroecologia e cooperativismo. Em vista dessas referências consideramos em nossa proposta 

de Intervenção socioeducativa cursos, oficinas, ateliê e cooperativas como princípios 

organizativos.    
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3.5  A POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SANTA 

MARIA DA BOA VISTA NO CONTEXTO DE LUTA PELA TERRA 

 

 

A política educacional brasileira está alicerçada no neoliberalismo que visa 

“melhorar” os números da educação, para atender estatisticamente aos interesses das 

instituições internacionais, sobretudo ao Banco Mundial, que são os financiadores dessa 

política educacional voltada para o capital. Diante disso, uma educação voltada para a 

formação humana é renegada. Sobre esse assunto, Frigotto (2011) descreve: 

 

O sistema educacional brasileiro teve que se “adequar à heterogeneidade das 

demandas do sistema capitalista, deixando a educação de ser uma questão 

nacional em razão da interferência incisiva dos organismos transnacionais”, 

sobretudo do Banco Mundial. Os programas educacionais assumiram 

propostas que visavam à intervenção para atingir a totalidade dos sistemas 

escolares, privilegiando as primeiras séries da educação básica – educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio –, na qual os índices de 

repetência e evasão escolar eram expressivos. (FRIGOTTO, 2011, p. 23).  

 

O resultado disso é uma política educacional cada vez mais a serviço do capital. 

Atualmente temos visto que os interesses dessa relação é a exclusão da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, é que os movimentos sociais da terra têm levantado a bandeira de luta e 

resistência em defesa das políticas públicas, sobretudo pela Educação do Campo que atenda 

aos interesses da população camponesa.  

A análise de política pública, como define Azevedo (2003) [...] é tudo o que um 

governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”. Com 

essa definição, política pública está vinculada com a governabilidade. Uma maior 

compreensão de política pública e a definição de Souza (2007): 

 

[...] campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o 

governo em ação’  e/ou  analisar  essa  ação  (variável  independente)  e,  

quando necessário,  propor  mudanças  no  rumo  ou  curso  dessas  ações  

(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os  governos  democráticos  traduzem  seus  propósitos  e  

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças mundo real. (SOUZA, 2007, p.26). 
 

No governo democrático, compreendem que essas políticas públicas são formuladas 

para atenderem aos interesses da população, são empreendidas em ações para esse fim. 

Diferente de um governo neoliberal, em que suas políticas são para atenderem especialmente 

aos interesses do capital. Segundo Oliveira (2001): 
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Entende-se por governabilidade são as condições adequadas para que os  

governos  se  mantenham  estáveis.  São essas  condições  adequadas,  

enquanto  atitudes  de governos  (sejam  eles  de  âmbito  nacional,  

regional/estadual  ou  municipal),  que  caracterizam  as políticas. 

(OLIVEIRA, 2001, p.12). 

 

A  Educação  do  Campo  está  situada  no  contexto  das  lutas sociais que cobram do 

Estado políticas públicas capazes de atender às demandas do campo, tendo em vista que a 

política social da Educação do Campo está intrinsecamente ligada  à  natureza  do  Estado,  

bem  como  às  pressões que  os movimentos sociais fazem em relação a alguns setores do 

Estado, porém, cada Estado tem um modelo que corresponde a uma proposta da Educação do 

Campo. 

A luta por  uma  Educação  do  Campo  traz  essa  contradição  que  indica  uma 

perspectiva  de  Estado  a  partir  de  relações  contraditórias  de  classes.  Assim,  as políticas  

sociais  que  o  Estado  dispõe  para  a  classe  trabalhadora  são  aquelas  em que ele cumpre 

seu “pseudo papel social”, porém, acaba servindo de estratégia para “acalmar”  os  ânimos  

dos  grupos  sociais  mobilizados,  favorecendo,  sobretudo,  a reprodução do capital. 

A relação  entre  Estado  e  o  modo  de  produção  capitalista  pressupõe  que  o 

Estado  moderno  mantém  uma  relação  orgânica  com  o  capital,  mas  essa  relação 

também implica, ainda que contraditoriamente, limites ao controle do capital. Assim, para 

Marx e Engels (2007): 

 

O Estado é a forma  sob  a  qual  os  indivíduos  da  classe  dominante fazem 

valer  seus  interesses  comuns,  na  qual  se  resume  toda  sociedade  civil  

de uma  época,  deduz-se  daí  que  todas  as  instituições  comuns  se  

objetivam através do Estado e adquirem a forma política através dele. Daí, 

também, a ilusão de que a lei se fundamenta da vontade desgarrada de sua 

base real, na vontade livre. E, do mesmo modo, o direito é reduzido à lei. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 89). 

 

Como política pública, a educação do campo está cheia de interrogação, tendo em 

vista que essa dimensão social é muito ampla. Segundo Mészáros (2011): 

 

[...]  deve  sempre  ajustar  suas  funções  reguladoras  em  sintonia  com  a 

dinâmica  variável  do  processo  de  reprodução  socioeconômico, 

complementando politicamente e reforçando a dominação do capital contra 

as forças que poderiam desafiar as imensas desigualdades na distribuição e 

no consumo. Além do mais, o Estado deve também assumir a importante 

função  de  comprador/consumidor  direto  em  escala  sempre  crescente. 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 110). 
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A política econômica e  a política  social  estão entrelaçadas organicamente num 

sistema social de totalidade, formando uma unidade. Desse modo, o Estado promove e 

incentiva a ampliação do capitalismo. Para Azevedo (2004, p. 42), “investigar o Estado seria 

uma tarefa que requeria, antes de tudo, a análise do próprio processo de acumulação. [...]”. É 

o próprio dinamismo do processo de acumulação e o  causador  das  contínuas  

transformações  estruturais  do Estado. As políticas públicas são mecanismos  para  garantir  a  

reprodução  da permanência das condições sociais de existência da classe trabalhadora, por 

meio de  dominação que se efetiva através da  repressão e reprodução da referida classe.  

O Estado  capitalista e o  neoliberalismo propõem  a  implantação de um estado 

mínimo, ampliando a ideia do pensamento do mercado. Como traz Cruz (2003, p.12), 

“promover  políticas  sociais  básicas,  transferindo  a  responsabilidade  para  a própria 

sociedade, dada a suposta incapacidade desse Estado de responder a todas as demandas 

sociais”. O Estado tem como obrigação atender as essas demandas sociais, cumprindo assim o 

seu papel. 

A defesa do Estado mínimo, principalmente para as questões sociais, legitima as  

desigualdades  e  fortalece  no  Estado  a  incumbência  de  mediar,  por  meio  da política,  as  

tensões  provenientes  do  capitalismo.  Nessa conjuntura, as  grandes corporações 

redescobrem a filantropia. Conforme afirma Frigotto (1995):  

 

As apelativas e sequenciais campanhas  de ‘adote uma escola’, ‘amigo da 

escola’,  ‘padrinho  da  escola’ e,  agora,  do  ‘voluntariado’,  explicitam  a  

substituição  de  políticas  efetivas  por  campanhas  filantrópicas.  Passa-se  

a imagem  e  instaura-se  uma  efetiva  materialidade  de  que  a  educação 

fundamental e média não necessitam de profissionais qualificados, mas de 

professores substitutos e de voluntários. (FRIGOTTO, 1995, p. 59). 

 

O Estado, sob a hegemonia da classe burguesa, deixa de cumprir com sua função 

social, entre as quais a educação, uma vez que deixa de garantir o atendimento à classe dos 

trabalhadores, sob a alegação de que este está inchado, assoberbado por atuar em diferentes 

frentes econômicas e sociais. A classe capitalista hegemônica ético-política  faculta  certas  

políticas  sociais  para  as classes  dominadas,  mas  exerce  seu  poder  político  sobre  o  

material   social  e econômico. Para Gramsci (2000): 

 

O  fato  da  hegemonia  pressupõe  indubitavelmente  que  sejam  levados em 

conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia 

será exercida, que se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que 

o  grupo  dirigente  faça  sacrifícios  de  ordem  econômico-corporativa;  mas 

também  é  indubitável  que  tais  sacrifícios  e  tal  compromisso  não podem 

envolver o essencial, dado que, se a hegemonia é ético-política, não pode 
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deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na  

função  decisiva  que  o  grupo  dirigente  exerce  no  núcleo  decisivo  da 

atividade econômica. (GRAMSCI, 2000, p. 48). 

 

Está afirmação aborda  a  maior contradição entre esse pensamento,  pois  as  

pressões  desenvolvidas  pela  classe  trabalhadora,  perante  o Estado, se  convertem em 

políticas sociais  dentro de uma estrutura social dominante. Para Carnoy (1994):  

 

O  Estado  não é  um  bloco  monolítico  e  está  marcado pelas contradições 

em todas as suas funções (ideológica, repressiva e econômica), uma vez que 

a luta de classes  tem lugar no âmago do Estado, mesmo quando este tenta 

manter uma hegemonia externa da classe dominante. (CARNOY, 1994, p. 

161). 

 

A Educação do Campo, enquanto política social para os sujeitos do campo,  se 

concretiza,  particularmente no Brasil, como território em disputa, haja vista que os 

movimentos sociais de luta pela terra pressionaram o  Estado, tal fato que deu  origem  à  

política nacional  da  Educação  do  Campo.  Mas  qual  é  a  modelo  de Estado  que  se  tem  

em  vigor?  É o  Estado  Capitalista.  Qual  é  o  conflito?  O  conflito,  segundo  Fernandes  

(2006),  se  estabelece  entre  as  concepções  de  Educação  do Campo defendidas por ambas 

as partes. 

Fernandes (2006) afirma que há um conflito de paradigmas entre a Educação do 

Campo reivindicada na base dos movimentos sociais e a Educação do Campo enquanto 

política de um Estado capitalista. A Educação  do  Campo para os movimentos sociais da terra 

é  como  projeto revolucionário  de  superação  do  capitalismo,  tanto  que  se  fundamentam  

no Paradigma da Questão Agrária. Não aceitam o desenvolvimento como exclusividade de  

um  grupo  social e buscam a autonomia  dos  territórios  camponeses.  Enquanto  que o 

Estado concebe a Educação do Campo tão somente no campo da pedagogia, aleijado dos  

processos  de  luta  pela  terra.  Nessa perspectiva,  prevalecem  as  estruturas sociais 

dominantes.  

A abordagem refletida sobre Estado e  políticas públicas, no que tange as 

contradições  que  mostram  nas  resistências  dos  movimentos  sociais  do  campo, refletem 

que estes têm  lutado por políticas sociais. Nesse sentido, a luta pela política pública  para  a  

Educação  do  Campo  encontra-se nas  demandas dos movimentos socais da terra.  Assim, as 

políticas educacionais  para os camponeses  são resultados  de  relações  políticas  emergidas  

com  o  Estado,  que  nem  sempre  são voltadas para as lutas da classe trabalhadora. 
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Nessa conjuntura construída até aqui, pode-se citar que no município de Santa Maria 

da Boa Vista as questões políticas, econômicas e sociais não diferem do restante do Brasil, de 

acordo com os dados do Censo Agropecuário (2006).  

O município de Santa Maria da Boa Vista possui uma  estrutura  fundiária  marcada 

por baixa concentração de propriedade da terra, com índice de Gini de 0,554. No caso deste 

município, há tempo atrás,  a concentração terra era alta, após as muitas desapropriações pelo 

INCRA, essa concentração caiu consideravelmente. Porém, quando se analisa a questão da 

espacialização da concentração da terra, os dados revelam que a concentração da propriedade 

privada da terra é baixa. 

Isto não revela apenas um dado, mas uma realidade social de muitas famílias 

camponesas.  O Estatuto  da  Terra,  Lei  nº  4.504/64,  ao  considerar  as  condições naturais, 

o tipo de uso e a renda obtida com tal exploração, define o tamanho ideal da propriedade da 

terra em hectares para cada município. O tamanho específico que foi  definido  é  denominado  

de  módulo  fiscal.    O  módulo  fiscal  estabelecido  para  o município de Santa Maria da Boa 

Vista é de 55 hectares. As propriedades são classificadas de acordo com o módulo fiscal, 

assim denominadas “minifúndios”  –  propriedades que têm áreas inferiores a 1 módulo fiscal. 

Isso em Santa Maria da Boa Vista corresponde a todas  as  propriedades  com  dimensões  

inferiores  a  cinquenta e cinco hectares. Como pequena propriedade,  consiste  no  imóvel  

rural  de  área  compreendida  entre  1  e  4  módulos fiscais. Para  o  município  em  estudo,  

engloba  as  propriedades  que  têm  entre  55   e 220  hectares, sendo a média propriedade  –  

imóvel rural de área compreendida entre 4 e 15 módulos  fiscais,  221  a  825  hectares. Já  a  

grande  propriedade,  corresponde  aos imóveis  rurais  de  área  superior  a  15  módulos  

fiscais,  para  Santa Maria da Boa Vista  são imóveis com mais de 826 hectares.   

 

QUADRO 5 – Demonstração dos Módulos Fiscal do Município de Santa Maria da 

Boa Vista – PE. 

Módulo Fiscal Estabelecimento Rural Áreas em hectares % Área do Município 

1 a 4 (Pequena) 4.176   83.217 31,60% 

4 a 15 (Média)      41     3.631  1,37% 

15 acima (Grande)     18     5.084   1,93% 

União      1 171.358 65,10% 

TOTAL 4.346 263.290 100% 
 Fonte: Dados do IBGE, 2006 https://informacoesdobrasil.com.br/dados/pernambuco/santa-maria-da-boa 

vista/censo-agropecuario-2006/ 

 

 

 

 

https://informacoesdobrasil.com.br/dados/pernambuco/santa-maria-da-boa%20vista/censo-agropecuario-2006/
https://informacoesdobrasil.com.br/dados/pernambuco/santa-maria-da-boa%20vista/censo-agropecuario-2006/
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GRÁFICO 1 -  Representação das distribuições das terras em Santa Maria da Boa 

Vista 

 

 
                  Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do INCRA(2013)  

 

No município de Santa Maria da Boa Vista, o que predomina são os minifúndios. O 

quadro nº 5 apresenta os dados do  Censo  Agropecuário  de  2006, com a  escala  apresentada  

para  área  por  grupo que não corresponde  ao  corte  atendendo  ao  módulo  fiscal.  Assim, 

ao  fazer  um  corte  por baixo,  em  escala  decrescente,  observa-se os  estabelecimentos  

com  área  menor que  20  hectares  até  aqueles  com  área  maior  que  zero. Os  dados  

revelam  que  há nessa situação um total de 4.176 estabelecimentos, dando um percentual de 

34,9% dos estabelecimentos do município, que somados ocupam uma área de 83.217 hectares, 

o que equivale a 31,60% da área total.  

Em situação intermediária, estão os estabelecimentos que têm área inferior a 100 e 

até 20 hectares. Nessa situação, os dados apontam que 41 estabelecimentos ocupam área de 

3.631 hectares, ou seja,  1,37%  da  área  total  do  município.  Em outro  extremo  estão  as  

propriedades com  dimensão  inferior  a  500  e  até  100  hectares, que correspondem a  18 

estabelecimentos, representando 1,93% do total de estabelecimentos do município. Esses 

ocupam, portanto, 1,68% da área total do município. Já as grandes propriedades somam 

apenas dois estabelecimentos. Esses dados expressam uma realidade demarcada pela baixa 

concentração da propriedade privada da terra.  

A coordenação local e regional do MST tem sido muito atuante na ocupação de 

terras improdutivas no município de Santa Maria da Boa Vista. Os dados do INCRA revelam 

que ao longo das últimas décadas as resistências e as lutas pela ocupação da terra foram 

constantes. Ao longo desse tempo, as áreas reconhecidas pelo INCRA como áreas de projeto 

de assentamento já ultrapassam os 60 mil hectares. Tudo isso, graças as resistências e as lutas 
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constantes dos trabalhadores e da coordenação local do MST, bem como as diversas ações de 

reivindicações que vem sendo articulada ao município, tais como ocupação de rodovias, 

órgãos públicos como INCRA e Prefeitura, entre outras. Destaque as realizações de 

campanhas e seminários de educação do campo, direitos dos trabalhadores do campo e saúde 

pública e feiras da agricultura camponesa a cada ano, ações que visam fortalecer o movimento 

e as políticas públicas do campo. 

A coordenação local tem pautado suas ações frente à questão  agrária  do  município.  

Suas ações não se alinham  ao  paradigma  do capitalismo agrário, uma vez que este aceita as 

políticas desenvolvimentistas e  tenciona  as  condições  de  vida  no  campo.  De  acordo  

com  os  dados  referentes  às ações  empreendidas  pelo  MST,  analisa-se  que  em  nenhuma  

delas  existe a  referida representação  que se posiciona frente  à realidade social dos 

proprietários,  que vivem em áreas com dimensão inferior à fração mínima da terra em Santa 

Maria da Boa Vista  que é de 3 hectares.  Isto equivale a 78,63% do total de  proprietários.  

Considerando essa realidade, buscou-se  compreender,  a  partir  da  agenda  de  luta  dos  

coletivos  dos movimentos  sociais  de  Santa Maria da Boa Vista,  em  que  medida  estes  

trabalhadores  e trabalhadoras  que vivem no campo estão inseridos nas  lutas por justiça e 

equidade social. 

 

 

3.6           LUTAS DO COLETIVO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA 

 

As grandes manifestações dos movimentos sociais em Santa Maria da Boa Vista têm 

se dado na defesa da moradia urbana. Vale destacar que nos anos 1980 e 1990 muitas áreas de 

latifúndios improdutivos foram ocupadas pelos trabalhadores rurais sem terra e  que,  na  sua  

origem,  foram  “expulsas”  do  campo,  por  não  terem  acesso  à propriedade da terra. Pode-

se citar como exemplo desses movimentos populares o movimento de ocupação e  resistência  

na fazenda Safra, que foi o primeiro projeto de assentamento rural a ser reconhecido pelo 

INCRA no município em 06 de setembro de 1996. Foi com muita luta e muita resistência 

durante anos para que essa vitória fosse alcançada. Depois desse,  vieram muitos outros, graça 

a resistência e a luta dos trabalhadores rurais e do MST. 

Na atualidade, segundo dados do IBGE (2010), 63% da população de Santa Maria da 

Boa Vista vivem no campo.  Isto pode explicar  o  fato  de  que  nas  últimas décadas  a  

principal  ação  dos  movimentos  sociais  esteve  centrada  na  luta  pela terra no campo. Isto 
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por que campo e cidade não se excluem, mas são sínteses de uma mesma totalidade. Assim, 

para Rosa (2012): 

 

As ocupações de terra têm servido ao menos para dois fins: a) promover o 

direito do acesso à terra para  quem  deseje  fazer  um  uso  social justo de 

sua propriedade; b) estabelecer limites  ao  direito  de  propriedade  em casos  

de  uso  meramente  especulativo do solo brasileiro, de cultivos ilegais e da 

exploração ilegal de trabalhadores (trabalho escravo). (ROSA, 2012, p. 514). 

 

Refletir sobre o processo educativo, as lutas dos movimentos sociais a partir da 

política pública nacional da Educação Profissional do Campo no assentamento Nossa Senhora 

da Conceição é complexo,  uma  vez  que tudo foi acontecendo na boa vontade e nas parcerias. 

Isso ficou marcado pelas  variáveis didáticas  e  pedagógicas,  bem  como  variáveis  sociais,  

culturais e políticas.  Vale salientar que  todas  as  ações  são  imbuídas  de  inúmeras 

dimensionalidades. Para analisar a política pública da EPT do Campo em Santa Maria da Boa 

Vista, se fez necessário interagir por meio do diálogo com a comunidade, desenvolver um 

projeto Político  Pedagógico amplo,  com  o  currículo  e  com  os  repertórios  culturais que 

configuram a vida dos sujeitos envolvidos no processo de fazer uma educação, que vise acima 

de tudo à formação humana. 

Como é sabido, o MST não é o único movimento campesino, mas atualmente é o mais 

representativo da continuidade de um processo histórico de organização da classe expropriada 

sob o modo de produção vigente e na luta pela sua emancipação. Ao inovar em suas formas 

de organização e de lutas, tem também se apresentado como um espaço constante de inserção 

na dinâmica da luta de classes, constituindo-se como frente de práticas e ações de formação 

humana . 

A lei é clara e estabelece esses princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas para educação básica do campo, conforme as Diretrizes Complementares Normas e 

Princípios, na Resolução nº 2,  de  28  de  abril  de  2008, artigo 1º:  

 

A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 

Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental,  Ensino  Médio  e  Educação 

Profissional  Técnica  de  nível  médio  integrada  com  o  Ensino  Médio  e 

destina-se  ao  atendimento  às  populações  rurais  em  suas  mais  variadas 

formas  de  produção  da  vida  –  agricultores  familiares,  extrativistas, 

pescadores  artesanais,  ribeirinhos,  assentados  e  acampados  da  Reforma 

Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. (BRASIL, 2008, n.p). 
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A EPT do Campo, como propostas e projetos voltados para os interesses e 

desenvolvimentos dos sujeitos que  vivem,  trabalham  e  sobrevivem  no  campo, precisa 

considerar as diferenças históricas e culturais dessa população camponesa. 

A EPT do Campo, num conceito amplo, parte de um olhar crítico sobre o papel do  

campo, uma vez que este pode ser reconhecido também como espaço de democratização. Os 

sujeitos que vivem no campo anseiam para que sejam reconhecidos como sujeitos de histórias 

e sujeitos de direitos. Dessa forma, não basta ter somente EPT do Campo. Faz-se  necessário  

ser uma educação  comprometida  com  os desafios, com as intempéries, com a cultura, com a 

história da população camponesa. 

A junção de força para construção de uma EPT do Campo no município de Santa 

Maria da Boa Vista é fundamental e necessita da parceria de todas as instituições 

governamentais das três esferas: federal, estadual e municipal e das instituições não 

governamentais, como Movimentos Sociais da Terra e outros, a fim de construir um projeto 

de EPT do Campo que visa garantir que todas os sujeitos que vivem no  campo tenham acesso  

a  uma  Educação com justiça social,  em  todos  os  níveis  e modalidades,  apoiada  num  

processo  de  formação  humana  e  construída a partir de referências culturais, históricas, 

ambientais e sociais. Para tanto, devem estar garantidos no tipo de EPT do Campo, a proposta 

pedagógica e  o  vínculo  necessário  dessa  educação  com  estratégias específicas de 

desenvolvimento humano e social no campo.  É preciso garantir uma proposta de 

desenvolvimento da EPT do Campo que leve em conta a identidade cultural dos grupos que 

ali produzem sua vida, numa compreensão  de  que  o  campo,  hoje,  não  é  sinônimo  só  de 

agricultura ou de pecuária. 

Nesse sentido, uma EPT do Campo não precisa ser necessariamente uma educação 

agrícola, mas será necessariamente uma EPT do Campo vinculada à cultura produzida pelas 

relações sociais mediadas pelo trabalho camponês. Com isso, o que se espera,  a  partir  do  

que  está sendo proposto, é  realmente  instituir  a  Educação  Profissional Tecnológica do 

Campo em Santa Maria da Boa Vista, amparada pelas legislações, sendo: a Resolução 

CNE/CEB Nº 1, de 3 de abril de 2002; a Resolução  nº  2,  de  28 de  abril  de  2008,  o 

Decreto Presidencial nº. 7.352 de 04 de novembro de 2010. 

Uma proposta de EPT do Campo no projeto de Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição que valorize  o  sujeito  como  construtor  de  sua  própria  história  e  que  busque  

nas relações coletivas as ações e reflexões para a construção de um currículo que considere  o  

sujeito  do  campo  em  constante  movimento,  tendo  em  vista  a  sua realidade. 
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Portanto, partindo deste contexto e princípios da Educação Profissional e do Campo,  

apresentamos no capitulo 4,  uma proposta de intervenção sócio profissional, como 

experiência piloto no Assentamento Nossa Senhora da Conceição. Desta sistematização, 

deriva questões fundamentais, teóricas, metodológicas, em especial, trata-se de trabalho 

universitário socialmente útil, em áreas de reforma agrária, que objetiva redimensionar a 

organização do trabalho pedagógico e o trato com o conhecimento da Educação Profissional 

no IF SERTÃO-PE, além de realizar um trabalho para a formação política sócio profissional 

de jovens e adultos trabalhadores.  

Sob a base de dados concretos da prática social e do trabalho pedagógico, busca-se 

instrumentalizar a equipe de docentes do IF para proposições e ações superadoras, além de 

desenvolver uma outra prática, qualitativamente diferenciada. Com as proposições 

superadoras, são levantadas novas propostas de cursos  para serem implementadas nas áreas 

de assentamento.  

Esse projeto-piloto questiona o ensino formal, frontal, sem pesquisa, sem relações 

com a comunidade, sem produção do conhecimento científico, sem motivação por parte dos 

estudantes, apresentando e desenvolvendo um projeto pedagógico em que o trabalho 

socialmente útil é o princípio educativo. 
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CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PESQUISA-AÇÃO NO 

TERRITÓRIO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO 

 
 

O presente capítulo trata da execução do projeto de pesquisa na metodologia da 

pesquisa-ação, analisando a implantação do projeto de intervenção da EPT do Campo no 

território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição e quais foram seus impactos. Aqui, 

serão apresentados os resultados da pesquisa de campo que foi realizada no período de abril 

de 2016 a novembro 2018, que teve como objetivo mensurar os impactos da EPT do Campo 

no desenvolvimento territorial sustentável. 

Esse projeto de intervenção foi desenvolvido com vistas a atender a grande demanda 

pela EPT do Campo que encontra-se reprimida na área da reforma agrária no município de 

Santa Maria da Boa Vista – PE, e que, atualmente, está entre os municípios brasileiro que 

concentra um dos maiores contingentes da população da reforma agrária. Nesse sentido, 

destaca-se a importância de se desenvolver uma EPT do Campo que visa atender a demanda 

dessa população que luta a mais de 20 anos por esse direito, conforme versa a Constituição 

Federal, – Cap.  III, Seção I, Art. 205: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com  a  colaboração  da  sociedade,  visando  o  pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988,  n.p). 
 

 

4.1  PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO  

 

 

4.1.1    Sujeitos do território do assentamento nossa senhora da conceição  

 

Esse território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição foi um dos primeiros 

assentamentos a ser reconhecido pelo INCRA no município de Santa Maria da Boa Vista – 

PE, no ano de 1998. Essa população, como já mencionado no capítulo I, vivia nessa terra 

como meeiro (forma de parceria de produção no campo), sistema que só beneficiava o 

latifundiário. A conquista aconteceu depois de anos de resistência e luta e trouxe esperança 

para esses sujeitos. Segundo dados do INCRA, eram apenas 140 famílias no início dessa 

conquista, e, passados mais de 20 anos, subiu para mais de 240 famílias (ver quadro 7) no 

território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição. 
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QUADRO 6 – Perfil Demográfico da População do Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição 

 

Item Idade 

Sexo 

Total 

Escolaridade 

Masculino Feminino Analfabeto Fund.1 Fund.2 Ensino 

Médio 

.001 Até 6 Anos 45 50 95 95 0 0 0 

.002 Até 10 Anos 52 49 101 10 91 0 0 

.003 Até 15 Anos 45 52 97 6 25 66 0 

.004 Até 18 Anos 66 58 124 4 11 28 81 

.005 Até 30 Anos 74 95 169 18 19 38 94 

.006 Até 40 Anos 93 79 172 25 75 29 43 

.007 Até 50 Anos 33 35 68 23 28 7 9 

.008 Até 60 Anos 39 20 59 23 21 7 8 

.009 Acima 60 28 45 73 45 21 4 3 

TOTAL 475 483 958 185 355 164 253 

Fonte: Dados IBGE (2018) e da Secretaria de Saúde do Município de Santa Maria da Boa Vista – PE. 

 

Esses dados são preliminares para identificar a população pesquisada, para que os 

dados demonstrem a realidade desse território. Para isso, foi feita uma pesquisa documental 

junto aos órgãos da prefeitura municipal de Santa Maria da Boa Vista – PE, 29 SR INCRA, 

IBGE 2018 e a Coordenação local do MST, com o objetivo de levantamento de dados para 

identificar a população campesina desse território. 

 

 

GRÁFICO 2 - Representação do Perfil Demográfico do Assentamento Nossa 

Senhora da Conceição 

 

 
Fonte: IBGE, 2018 
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O perfil dessa população é muito jovem, uma média de menos de 20 anos, sendo  

mais de 60% da população. A faixa etária infanto-juvenil ultrapassa os 30% da população, o 

que demonstra que a população está em crescimento e a demanda por educação é crescente 

para os próximos anos. A necessidade de se planejar com políticas públicas educacionais é 

urgente, e é preciso somar esforços governamentais e institucionais.  

Nas próximas décadas, se faz necessários avanços significativos na educação para a 

população campesina. A luta pôr uma educação para a população campesina, pública e de 

qualidade, é incorporada na pauta de diferentes organizações, instituições e entidades, 

constituindo um movimento pela educação do campo.  

A Secretaria Municipal de Educação, os Movimentos Sociais de Luta pela Terra, 

instituições, entidades e organizações do campo precisam convergir esforços para levantar 

essa bandeira de luta pela educação do campo, a fim de implantar uma nova concepção 

pedagógica, ajustando a organização curricular e a estrutura da EPT do Campo à realidade das 

populações rurais e  comprometendo esta mesma EPT do Campo  com a construção de um 

projeto de desenvolvimento territorial sustentável para o campo. 

 

 

GRÁFICO 3 – Representação do Nível de Escolaridade da Território do Assentamento  

                       Nossa Senhora da Conceição 

 

 
 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação de Santa Maria da Boa Vista – PE. (2018) 

 

 

O índice de analfabetismo na faixa etária dos idosos é elevado, devido aos descasos 

dos governantes com a política de educação no final do século passado. É preciso desenvolver 

cursos de EJA para atender essa população que é significante. 
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4.1.2    Itinerário da Pesquisa  

 

Ao longo desses três anos do projeto de intervenção, paralelamente, foi desenvolvido 

um projeto de pesquisa de campo, analisando e mensurando as diversas práticas pedagógicas 

dessa intervenção da EPT do Campo no território do Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição. Para isso, foi necessário o pesquisador desenvolver parcerias institucionais do 

IFSERTÃO-PE Campus Santa Maria da Boa Vista, Prefeitura Municipal de Santa Maria da 

Boa Vista, Coordenação Local do MST, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 

Santa Maria da Boa Vista e a Comunidade, a fim de compreender os impactos da EPT do 

Campo no desenvolvimento territorial sustentável da comunidade Nossa Senhora da 

Conceição, como referência às demais áreas da reforma agrária no município de Santa Maria 

da Boa Vista – PE.    

As ações da EPT do Campo nesse território foram com as seguintes práticas 

pedagógicas: cursos Formação Inicial Continuada - FIC; Oficinas; Palestras; Visitas Técnicas; 

Rodadas de Conversas; Dia de Campo e implantação de Cooperativa (ver quadro 8), com o 

propósito de mensurar os impactos do desenvolvimento territorial sustentável local.  

 

QUADRO 7 – Ações desenvolvidas ao longo da pesquisa-ação 

Atividades Pedagógicas Nº de Participantes 

Cursos FIC 

 Gestão Cooperativismo e Associativismo 25 

 Gestão Agroindústria 20 

 Gestão Horticultura 20 

 Gestão do Corte Costura 32 

Oficinas 
 Matemática básica no seu cotidiano 20 

 A importância das Ervas Medicinais 20 

Práticas 

Pedagógicas 

 Agroindústria da Goiaba e Banana 20 

 Preparo diversos fitoterápicos  15 

 Modelagem, Corte e Costura 32 

 Fabricação de Pães diversos 25 

 Construção de Horta Comunitária 20 

Visitas 

Técnicas 

 Centro de Tecnologia da EMBRAPA 25 

 Campus Petrolina – Zona Rural IF SERTÃO 25 

Palestra 
 Saúde da Mulher 15 

 Saúde da Família  15 

Exposição dos 

Produtos 

 Feira da Agricultura Familiar na cidade. 12 

 Feira de Artesanato na XIX Serenata 2017  10 

Participação   Desfile de moda na comunidade 22 

Fonte: Informações do diário de registro do Projeto de Pesquisa do autor, 2018. 
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O projeto de intervenção realizado nesse território estava relacionado ao processo de 

transformação do sujeito pela EPT do Campo, sua formação para o mundo do trabalho no 

território do assentamento Nossa Senhora da Conceição, na busca de soluções e superação 

acerca dos problemas de falta de politicas públicas, problemas sociais, problemas econômicos, 

cultural entre outros. Os problemas citados são vivenciados pela população campesina e 

afetam a qualidade de vida e o desenvolvimento territorial sustentável dessa população. Por 

esse contexto, busca-se uma educação comprometida com a formação crítica cidadã e com a 

transformação social na área da reforma agrária do município de Santa Maria da Boa Vista - 

PE. Como define Caldart, 2009: 

 

Discutir sobre a Educação do campo hoje, e buscando ser fiel aos seus 

objetivos de origem, nos exige um olhar de totalidade, em perspectiva, com 

uma preocupação metodológica, sobre como interpretá-la, combinada a uma 

preocupação política, de balanço do percurso e de compreensão das 

tendências de futuro para poder atuar sobre elas. (CALDART, 2009, p. 35). 

 

O projeto de intervenção aplicado no território Nossa Senhora da Conceição teve 

como objetivo também despertar a população camponesa para a importância da EPT do 

Campo nos territórios da reforma agrária. Esses camponeses fizeram a formação crítica e 

autónoma, bem como entenderam quais são as dificuldades para promover essa implantação 

nesses territórios da reforma agrária.  

Construir um projeto de intervenção para a implantação da EPT do Campo que 

supere as expectativas dessa população, organizando um espaço de produção de 

conhecimentos e valorização da agricultura camponesa, um projeto de desenvolvimento 

territorial sustentável, tendo o sujeito como autor principal dessa mudança e a valorização da 

cultura. Com isso, o proposto no projeto de intervenção foi realizar uma análise inicial, 

visando desenvolver uma construção coletiva com diversos parceiros institucionais, capazes 

de contribuírem para a implantação da EPT do Campo. 

Esses territórios rurais são os mesmos chamados de territórios da cidadania, que 

representam desafios de serem superados pela falta de políticas públicas. Os desafios dos IF 

Sertão PE – Campus Santa Maria da Boa Vista tem como pauta potencializar o 

desenvolvimento territorial e sustentável e o fortalecimento da agricultura campesina, com a 

geração de trabalho e renda, com vista ao agroecológico e com a valorização da cultura. Isso 

pressupõe  a  compreensão  de  como  o  campesinato constrói seu processo formativo e como 

a EPT do Campo contribui para o processo de uma formação  humana  emancipatória.   
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4.1.3  Problema da pesquisa 

 

Passado mais de 20 anos do reconhecimento do primeiro assentamento da reforma 

agrária no município de Santa Maria da Boa Vista, as condições de vida para essas famílias 

camponesas não foram alcançadas, e nem seus direitos foram reconhecidos como estavam 

previstos. Pelo contrário, as condições da prática agrícola continuaram precárias, devida a 

falta da infraestrutura nos lotes agrícolas, falta de conhecimento técnico para as práticas da 

agricultura camponesa, entre outros gargalos do campo. As condições sociais são degradantes, 

pela ausência de políticas públicas básicas; não há um projeto de educação do campo para 

essas comunidades que os atenda dentro da sua realidade e nem se alcançou o 

desenvolvimento territorial sustentável dessas comunidades depois desses longos 20 anos. 

Como promover as mudanças tão almejadas na vida dessas famílias? Como promover um 

desenvolvimento territorial sustentável para essas comunidades?  

Um dos instrumentos imprescindível para alcançar essas mudanças na área da 

reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista é a implantação da Educação 

Profissional e Tecnológica do Campo, formando esse sujeito do campo nas mais diversas 

áreas do conhecimento, a fim de torná-los agentes de transformação dessas problemáticas. 

Quais foram os resultados produzidos pelo projeto de intervenção no território do 

Assentamento Nossa Senhora da Conceição no município de Santa Maria da Boa Vista, com 

vista ao desenvolvimento territorial sustentável?     

 

4.1.4  Objetivos 

 

4.1.4.1   Objetivo Geral 

 

A partir dos resultados desse projeto de intervenção da implantação da EPT do 

Campo no território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição, foram analisados e 

identificados quais os impactos produzidos na população local. Nesse sentido, teve como 

Objetivo Geral   desenvolver um projeto de referência e implantar a EPT do Campo na área da 

reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista – PE, de forma a promover o 

desenvolvimento territorial sustentável dessas comunidades. 

 

 

 



100 

 

4.1.4.2  Objetivos Específicos  

 

Tem-se os seguintes objetivos específicos para o Projeto de Intervenção:  

  analisar e identificar quais foram os impactos produzidos pelo projeto na 

formação humana desse sujeito;  

  compreender os impactos da EPT do Campo no desenvolvimento territorial 

sustentável na comunidade Nossa Senhora da Conceição;  

   analisar, a partir dos resultados coletados,  a importância e a forma da 

construção de um projeto de intervenção para implantação da EPT do Campo, 

na área da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa Vista - PE. 

 

4.1.5      Métodos e caminhos metodológicos 

 

Esse projeto teve como marca as práticas pedagógicas da EPT do Campo, porém, foi 

essa prática esteve fundamentada num pressuposto teórico e metodológico que é de suma 

importância para análise desse projeto de intervenção, no que tange a implantação da EPT do 

Campo. Conforme define Thiollent (2005): 

 

A relação entre conhecimento e ação existe tanto no campo do agir quanto 

no campo do fazer e, entre as formas de raciocínio, existem analogias entre 

as estruturas do ‘conhecer para agir’ e do ‘conhecer para fazer’.  

(THIOLLENT, 2005, p. 13). 

 

A principal motivação para realização desse projeto de intervenção foi promover a 

EPT do Campo, a fim de aplicar a metodologia da pesquisa-ação e de analisar os resultados 

diretos dos impactados na formação desses sujeitos, observando o processo de compreensão 

de como esses agentes de transformação adentram seus territórios, sendo preciso ir além da 

formação para o trabalho, mas sim,  formar cidadãos para a luta social, para a organização 

coletiva e cultural. Como expressa na afirmação do Caderno ITERRA (2007, p. 12) “[...] 

formar profissionalmente trabalhadores que produzem ou que  estão  lutando  e  se  desfiando  

a  produzir  sua  existência  desde  seu  próprio  território”. 

É preciso sinalizar durante o projeto de intervenção foi aplicada a metodologia da 

pesquisa-ação, para coletas e análise de dados, com objetivo de mensurar esses impactos a 

partir dessa implantação da EPT do Campo e da política pública que a rege. Nesse sentido, 

tem-se uma pesquisa fundamentalmente social, com foco na abordagem qualitativa.  
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Um projeto de pesquisa-ação exige do pesquisador conhecimento e ação, por isso o 

método que é a base da interpretação do objeto e da teoria estudada promove uma visão da 

realidade, da ciência e das mudanças. A metodologia refere-se aos procedimentos e 

encaminhamentos no fazer da pesquisa. Para Thiollent (2003, p. 17), o pesquisador tem um 

papel ativo, não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem 

arquivados. Com a pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo 

na própria realidade dos fatos observados.   

No entendimento de política pública, a EPT do Campo é compreendida como um 

instrumento emancipatório do sujeito, nesse sentido, o método permitiu analisar esses 

impactos no desenvolvimento territorial sustentável e a realidade complexa expressa nos 

saberes e fazeres dos sujeitos do campo.  

Do ponto de vista metodológico, esta  pesquisa  utilizou  a pesquisa-ação também 

como uma estratégia de pesquisa, já que esta possui um conjunto de vários métodos ou 

técnicas de pesquisa social. Isso colaborou no desenvolvimento das análises do projeto de 

intervenção, com os quais se estabeleceu uma estrutura coletiva, participativa e ativa, a nível 

de busca de informação. O autor Tripp (2005) faz a seguinte definição conceitual:  

 

[...] pesquisa-ação se torna difícil devido a duas razões interligadas: (a) é um 

processo tão natural que se apresenta, sob muitos aspectos, diferente e (b) ela 

se desenvolveu de maneira diferente para diferentes ações. Pesquisa-ação é 

uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas 

para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. (TRIPP, 

2005, p. 8). 

 

A pesquisa-ação como estratégia pode ser entendida ou compreendida como um 

modo de conceber e de organizar uma pesquisa social, de forma prática, e que esteja de 

acordo com as exigências da ação e da participação de todos os atores envolvidos no 

problema.  

A pesquisa-ação no campo e as técnicas de entrevistas foram aplicadas na forma de 

interação social entre os sujeitos, uma vez que busca saber as opiniões, posicionamentos e 

ideologias de cada um.  Isso permitiu também o diálogo sobre os fatos estudados. Como 

afirma o autor Gil (2008, p. 109), “a entrevista  é,  portanto,  uma  forma  de  interação  social.  

Mais especificamente, é  uma  forma  de  diálogo  assimétrico,  em  que  uma  das partes  

busca  coletar  dados  e  a  outra  se  apresenta  como  fonte  de informação”. 
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O método segue princípios contrários de uma investigação tradicional de ciência, em 

que a produção de conhecimento utiliza-se de métodos rigorosamente testados e 

comprovados. Para Thiollent (2005), a pesquisa-ação é definida como: 

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2005, p. 16). 

 

Os princípios da investigação têm como meta a produção de conhecimento, com 

utilização de métodos rigorosamente testados e comprovados e a aquisição do conhecimento 

durante o processo é traduzido como “transformação”. A escolha desse método levou em 

consideração o tema, que é de interesse da população pesquisada, como explica Thiollent 

(2003): 

 

Muitos autores consideram que são apenas as populações que determinam o 

tema. Outros dizem que há sempre uma adequação a ser estabelecida entre as 

expectativas da população e as da equipe de pesquisadores. A nosso ver, 

deve haver entendimento. Um tema que não interessar à população não 

poderá ser tratado de modo participativo. Um tema que não interessar aos 

pesquisadores não será levado a sério e eles não desempenham um papel 

eficiente. (THIOLLENT, 2003, p. 51-52). 

 

 

A  prática  de  pesquisa  está  ligada  a  intenções  e  valores.  Assim,  os 

questionamentos  sistematizados  buscaram  valorizar  a  argumentação  e  a  relação entre 

teoria e prática social. Nesse sentido,  uma pesquisa-ação busca romper o caráter apenas 

empírico e compreende a realidade concreta a partir dos elementos que constituem o processo. 

O projeto de intervenção pesquisa-ação iniciou-se, paralelamente,  ao Programa  de  

Mestrado Profissional  em Educação na UFBA, a fim de pesquisar sobre a demanda reprimida 

da EPT do Campo que há na área da reforma agrária no município de Santa Maria da Boa 

Vista - PE. A fim de se desenvolver esse projeto de pesquisa, optou-se pela literatura 

especializada escrita por autores que discutem educação profissional para a formação humana, 

desenvolvimento territorial sustentável, movimentos sociais da terra,  Educação  Profissional 

e Tecnológica do  Campo  como  espaço  de  lutas,  bem  como quais são  as  políticas  

pública nacional  da Educação Profissional e Tecnológica do Campo.  

Esta pesquisa está sustentada por um entrelaçamento teórico, o qual fornece um 

arcabouço que permite construir uma teia epistemológica, a partir de distintos autores que 
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discutem a EPT do Campo, sua importância, formas de implantação e os resultados que essa 

educação levará para a comunidade.  

A pesquisa-ação é compreendida como um dos métodos de investigação da ação, a 

exemplo da aprendizagem-ação, da prática reflexiva, da aprendizagem experimental. 

Conforme a apresentação de Thiollent (1997), um dos fundamentos da pesquisa-ação está no 

constante feedback da informação produzida pela pesquisa, como um roteiro de quatro etapas 

que, segundo ele, é um dos possíveis caminhos para este tipo de pesquisa conforme a figura 1. 

 

FIGURA 8 –  A investigação-ação e a pesquisa-ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A investigação-ação e a pesquisa-ação, desenvolvida pelo THIOLLENT (1997). 

 

Nessa intervenção, para a implantação da EPT do Campo, a reflexão se deu em cima 

dos impactos do desenvolvimento territorial sustentável, que foi alinhando no decorrer da 

investigação e reformulando as problemáticas da pesquisa inicial e dos objetivos pretendidos. 

De forma a entender a incidência desse impacto na comunidade, optamos por centrar a nossa 

pesquisa na mudança de comportamento desses camponeses participantes.  

Elegeu-se como objetivos a descrição e a análise das práticas cotidianas do coletivo, 

a fim de perceber as contradições, limites e possibilidades de construção de uma organização 

do trabalho em sintonia com desenvolvimento sustentável.  

Ainda hoje se discute muito na academia uma questão que não se tem unanimidade,  

que refere-se se há ou não diferença entre pesquisa-ação, pesquisa participante e pesquisa 

intervenção. Para Thiollent, (2005, p. 12), “[...] toda pesquisa-ação é participante”, não 

ocorrendo o contrário, “nem toda pesquisa participante é pesquisa-ação”. Os autores Aguiar e 

Rocha, (2003) fizeram a seguinte afirmação: 

 

AÇÃO 

AGIR para implantar  

melhora planejada 

PLANEJAR uma melhora 

da prática 

Monitorar e 

DESCREVER os efeitos 

da ação 

AVALIAR os 

resultados da ação 

INVESTIGAÇÃO 

PESQUISA AÇÃO 

AVALIAÇÃO 

APRENDIZAGEM 

FIGURA - Representação do ciclo básico de investigação-ação 

Fonte: TRIPP, 2005, p.446 
FIGURA - Relações entre pesquisa, ação, aprendizagem e avaliação 

Fonte: THIOLLENT, 1997, p.59 
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[...] a pesquisa participante se constitui em uma metodologia com 

pressupostos gerais de pesquisa, envolvendo diferenciados modos de ações 

investigativas e de priorização de objetivos. A pesquisa-intervenção consiste 

em uma tendência das pesquisas participativas que busca investigar a vida de 

coletividades na sua diversidade qualitativa, assumindo uma intervenção de 

caráter sócio analítico. (AGUIAR & ROCHA, 2003, p. 66). 

 

A  opção  pela pesquisa-ação se  deu  por  ser um método que  busca entender um 

fenômeno específico com profundidade, o que permite um trabalho com descrições, 

comparações e interpretações.  Além disso, a pesquisa-ação é um importante  instrumento  

para  a  realização  de  uma  pesquisa  consistente  e significativa,  uma  vez  que  esta  opera  

no  patamar  da  realidade.  Conforme a afirmação acima de Aguiar e Rocha (2003),  ela  

possibilita  verificar  os  pontos  de  vista  individuais  e coletivos,  mas também,  permite  

uma  descrição  mais  rica  do  mundo  social ,  bem  como  do  campo pesquisado. 

 

QUADRO 8: Quadro das ações desenvolvidas na aplicação da pesquisa-ação no       

campo 

Dispositivos Nº de Participantes 

Entrevista 

Narrativa 

 José filho do fundador da Fazenda Nova Olinda  1 

 Maria Pioneira no Assentamento 1 

Preenchimento 

de Formulário 

enloco 

 Com os Camponeses 38 

 Empresa de Assistência Técnica 3 

 Servidores Municipais 4 

 Servidores do INCRA  2 

 Coordenação dos MST 3 

Roda de 

Conversas 

 Com a população campesina 45 

 Com os agricultores camponeses  8 

 Com as senhoras Camponesas do lar 14 

 Com os alunos do Projeto de Intervenção 22 

Análise 

Documental 

 Plano Desenvolvimento Institucional IF SERTÃO PE 

 PPC de Cursos Técnico e Tecnológicos PRONERA  

 Instrumentos legais (Leis, decreto, regulamentos e outros documentos 

do INCRA e MST) 

Pesquisa 

Bibliográfica 

 Pesquisa em livros e nos principais periódicos das categorias de análise:  

   Educação do Campo; Educação Profissional do Campo; Desenvolvimento 

Sustentável; Agroecologia; Cooperativismo; Movimentos Sociais da Terra.   

Fonte: Informações previstas no Projeto de Pesquisa do autor, 2018 

 

Esta  abordagem  buscou  identificar  as  ideias  e  pensamentos  dos  indivíduos 

participantes da pesquisa, considerando seus  valores, crenças e atitudes dentro da realidade  
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social  vivida  por  eles. Sobre isso, Thiollent (2005) afirma  este método de forma individual 

e coletiva: 

Em seu desenvolvimento, os pesquisadores recorrem a métodos e técnicas de 

grupo para lidar com a dimensão coletiva e interativa da investigação, 

técnicas de registro, processamento, exposição de resultados, assim como, 

eventualmente, questionários e técnicas de entrevista individual como meio 

de informação complementar. (THIOLLENT, 2005, p. 52).  

 

No decorrer dessa pesquisa, percebeu-se a necessidade de reformular o questionário 

para melhor evidenciar o próprio objeto de estudo. As perguntas iniciais, apesar de 

constituírem as problemáticas gerais que guiaram esse projeto, foram gradualmente sendo 

delimitadas no processo. Paralelo a isso, surgiram os relatos dos alunos das demandas 

existentes na comunidade, suas histórias, necessidades do cotidiano, ansiedades e a 

perspectiva de visão de sociedade camponesa trazida por eles. Foram momentos memoráveis 

de confissão de intimidades de uma comunidade pela luta por conhecimento. Para Bogdan e 

Biklen (1994): 

 

A investigação-ação consiste na recolha de informações sistemáticas com o 

objetivo de promover mudanças sociais. Os seus praticantes reúnem dados 

ou provas para denunciar situações de injustiça ou perigos ambientais, com o 

objetivo de apresentar recomendações tendentes à mudança. (BOGDAN E 

BIKLEN), 1994, p. 192). 

 

Os alunos sentiram-se motivados e externaram seus sentimentos,  suas implicações,  

percepções  sobre  Educação, sobretudo pela EPT do Campo, especificamente,  a 

oportunidade que eles estavam vislumbrando nas rodadas de conversas.  A partir dessas 

conversas participativas sobre a EPT do Campo, algumas considerações apareceram e foram 

externadas pelos alunos. Logo,  colheu-se as primeiras provocações: “professor ninguém 

nunca nos falou sobre Educação dessa forma tão grande e clara que o senhor nos explicou.”, 

declarou a aluna Sandra, participante da pesquisa. 

 Bogdan e Biklen (1994) vão afirmar que: 

 

A investigação aplicada, como dissemos, procura resultados que possam ser 

utilizados pelas pessoas para tomarem decisões práticas relativas a 

determinados aspectos da sua vida. A investigação-ação é um tipo de 

investigação aplicada no qual o investigador se envolve ativamente na causa 

da investigação. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 193) 
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É latente o desejo de ter acesso a uma educação que tem a formação humana como 

base na coletividade e como principal foco de intencionalidade formadora da educação, 

promovendo o processo educativo como sendo de pessoas  em  relações sociais. Para Caldart 

e Ceriolli (2007):  

 

Com a gestão democrática, que envolve a participação de todos os sujeitos 

envolvidos, de  forma  organizada,  em  todo  o  processo,  que  deve  incluir  

os  momentos  de análise,  de  planejamento  (tomada  de  decisões),  de  

organização  do  trabalho,  de execução, controle/acompanhamento do que 

está sendo executado e de avaliação (do processo e dos resultados). 

(CALDART e CERIOLLI, 2007, p. 38). 

 

Para Caldart (2009), a educação do campo é para os camponeses e uma bandeira de 

luta permanente, em busca de seus direitos e instrumento da solução de sua problemática do 

cotidiano: 

A Educação do campo se coloca em 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 desta 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, 2009, p. 35). 

 

Foram três anos marcados por encontros de discursão sobre EPT do Campo, bem 

como de trocas de aprendizagens e construção de saberes das mais diversas práticas 

pedagógicas, marcado pela busca da formação do conhecimento entre o pesquisador e os 

sujeitos. Ocorreram  muitas práticas pedagógicas, para além da sala de aula,  a exemplo das 

visitas técnicas nas casas dos alunos, nos lotes de produção, na margem do rio, na cidade, n 

Embrapa e ao Campus Petrolina Zona Rural, entre outros; várias oficinas, a exemplo da: 

agroindústria, confeitaria, matemática, saúde da mulher, saúde da família, manipulação de 

ervas medicinais, construção de uma horta, corte e costura, entre outros. Participações em 

feiras livres: agricultura familiar e a da reforma agrária e feira de artesanato da cidade. Como 

afirma Caldart: 

 

Discutir sobre a Educação do campo hoje, e buscando ser fiel aos seus 

objetivos de origem, nos exige um olhar de totalidade, em perspectiva, com 

uma preocupação metodológica, sobre como interpretá-la, combinada a uma 

preocupação política, de balanço do percurso e de compreensão das 

tendências de futuro para poder atuar sobre elas. (CALDART, 2009, p. 38). 
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4.1.6   Práticas metodológicas da pesquisa-ação 

 

Iniciou-se esse processo com uma visita ao território do Assentamento Nossa 

Senhora da Conceição, no final do mês de março de 2016, a convite de um ex-aluno de nome 

Rafael, para conhecer a comunidade e os líderes comunitários daquele território, que enviou 

um convite para realização de uma palestra para a comunidade sobre a educação. Assim, 

agendou-se a primeira rodada de conversa com toda a comunidade no início do mês de abril 

de 2016. 

 

4.1.6.1    Rodadas de conversa 

 

A Roda de Conversa é uma possibilidade metodológica para uma comunicação 

dinâmica e produtiva entre a população a ser pesquisada (público alvo) e o pesquisador. Essa 

técnica apresenta-se como um rico instrumento para ser utilizado como prática metodológica 

de aproximação entre os sujeitos beneficiado pelo projeto de intervenção. As discussões nas 

Rodas de Conversa foram pautadas nas percepções do ambiente (território) e os sujeitos do 

campo sobre a relação com a EPT do Campo. 

A coleta de dados por meio da Roda de Conversa permitiu a interação entre o 

pesquisador e os participantes da pesquisa, por ser uma espécie de entrevista de grupo, como 

o próprio nome sugere. Como afirma Iervolino e Pelicioni, 2001: 

Não se trata de um processo diretivo e fechado em que se alternam perguntas e 

respostas, mas uma discussão focada em tópicos específicos na qual os participantes são 

incentivados a emitirem opiniões sobre o tema de interesse. Conforme afirma Iervilino; 

Pelicioni, 2002:  

 

Entende-se que as informações produzidas nesse contexto são de caráter 

qualitativo, pois as opiniões expressas nessas Rodas de Conversa são ‛falas’ 

sobre determinados temas discutidos pelos participantes sem a preocupação 

com o estabelecimento de um consenso, podendo as opiniões convergirem 

ou divergirem, provocando o debate e a polêmica. Cabe ao mediador garantir 

a participação igualitária de todos, bem como atender aos critérios de 

estruturação da discussão. Por sua possibilidade de interação entre os 

participantes, a técnica da Roda de Conversa assume as mesmas 

características da técnica do grupo focal que é definida por Gaskel. 

(IERVOLINO; PELICIONI, 2002, p. 79). 

 

Iniciou-se a reunião em forma de rodada de conversa na área externa da Escola 

Municipal Alexandre, no território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição com a 
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presença de 48 pessoas de vária faixa etária e ambos os sexos. O pesquisador se apresentou e 

falou da importância daquele momento e, em seguida, pediu para que todos pudessem se 

apresentar e cada um teria que escolher um animal e porque dessa escolha (uma forma de 

“quebra gelo”). Houve muita descontração e risos nesse momento inicial. Em seguida, o 

pesquisador falou da importância de cada pessoa para a família, para a comunidade e para o 

mundo, além da importância de acreditar em si próprio acima de tudo.  

Os presentes sentiram-se motivados e externaram seus sentimentos, suas implicações, 

percepções, sobre  o assunto em  discussão  -  a importância do seu “eu” e de acreditar em “si 

próprio”.  A  partir  das  discussões  entrelaçadas  sobre  a temática, algumas considerações 

emergiram e foram externadas pelo grupo. Logo surgiram as primeiras provocações: “ O que 

podemos fazer para ser melhor?”. A discussão foi  acalorada  entre  os  participantes  que  

tiveram  a  oportunidade  de externar  os  sentimentos,  as  angústias  e  os  problemas da  

comunidade.  Diante dos relatos, percebemos  que  a descrença em “si próprio”, seria o maior 

entrave nessa caminhada, um dos partícipes da rodada de conversa declarou: “Essa conversa 

vai servir para que professor? Não vejo futuro nenhum nesse papo de acreditar em nós, uma 

vez que somos totalmente dependentes das situações impostas pelo governo” (Maria1, relato 

oral, 2016). O silêncio imperou e todos ficaram atônitos com esse questionamento que foi 

num tom de voz elevado. O pesquisador tirou o foco dessa tensão e começou a falar das 

potencialidades que há naquele território, como abundância de recursos naturais água, terra, 

sol, temperatura e pessoas, a localização da proximidade com a BR 428, que dá acesso ao 

mercado de todo o país e do conhecimento técnico de cada camponês de anos vivendo 

naquela terra. Afirmou o pesquisador: “Se nós fazemos parte do problema, então nós fazemos 

parte da solução do problema”. Foi pedido para que eles contassem um pouco sobre a história 

daquele território e as questões do cotidiano deles, e, nesse momento, ficaram muito à vontade, 

com muita gargalhada e boas recordações. Em seguida fizemos um intervalo de 15 minutos, 

pois já havia aproximação entre pesquisador e a comunidade, chegando mais perto um do 

outro, e até mesmo a se tocarem.  

Com o início do segundo momento da rodada de conversa, houve um 

questionamento do participante de nome José, que indagou: “O que o senhor, professor, veio 

fazer aqui? Houve um silêncio geral e todos ficaram se olhando, por alguns segundos, 

enquanto eu me acomodava. Disse o pesquisador: “Vim aqui conhecer e conversar com vocês, 

só isso”. Logo após, indagou a senhora Maria2: “Professor!”. Na sequência, teve a resposta do 

Pesquisador: “A senhora acha pouco eu deixar os meus afazeres e rodar 200 km para 

conversar com vocês. Vocês são muito importantes para mim”. Todos ficaram sem entender 
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nada, e foi realizada uma breve apresentação do que é educação, da sua importância e formas 

de acesso. 

A partir daí tudo mudou, eles começaram a falar das mazelas da comunidade pela 

falta das políticas públicas (não há água potável, não há rede de esgoto, não há coleta de lixo e 

outras questões), as condições das propriedades rurais, os problemas de saúde da comunidade, 

falta de oportunidade, as questões sociais dos jovens e adolescentes, o álcool, as drogas, a 

violência e a prostituição. Falaram de tudo, sob a observação do pesquisador, que buscou 

fazer algumas anotações sobre as diversas fala. Após uma pausa, o pesquisador disse 

novamente a frase: “Se você faz parte do problema, você faz parte da solução do problema”. 

Daí, surge a pergunta da Senhora Maria3: “Como assim? ”. O pesquisador começou a 

provocar: “Só quem pode fazer alguma coisa para mudar esse quadro são vocês. Quais são as 

sugestões para essa mudança? ” O silêncio novamente pairou sobre todos. 

Uma jovem muito distinta de nome Maria4 falou: “professor, se tivéssemos cursos 

profissionalizantes aqui seria uma oportunidade de promover essa mudança”. Logo, todos 

concordaram e começaram a pedir cursos profissionalizantes. O pesquisador interrompeu a 

pergunta e colocou: “qual curso vocês gostariam?”. Novamente deu-se o silêncio, e eles não 

tiveram resposta. 

Foi a partir daí que sugeri o curso de Gestão do Cooperativismo e Associativismo no 

Território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição. Todos aprovaram essa primeira 

iniciativa, e já eram 14h20 e ninguém saiu e nem viram a hora passar. O resultado daquele 

primeiro encontro foi uma proposta de implantação de um curso FIC de 160 horas de Gestão 

do Cooperativismo e Associativismo, ministrado pelo próprio pesquisador. 

Depois daquele encontro, com 15 dias, divulgou-se um edital para inscrição do curso 

FIC, e para supressa, foram 45 pessoas inscritas. Com o número de inscritos, houve a 

necessidade de abrir duas turmas e dois turnos, sendo dois dias na semana.  

A segunda rodada de conversa foi em agosto de 2016, paralelo ao curso FIC em 

andamento. Dessa vez o tema foi sobre educação para o mundo do trabalho, conforme 

expresso na LDB LDB/96, art. 1º, § 2: “[...] a educação escolar deverá vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social”. O encontro contou com a presença de 33 pessoas da 

comunidade e 5 pessoas convidadas: representantes do MST e da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria da Boa Vista. 

Nessa segunda rodada de conversa, todos estavam familiarizados e a conversa 

ocorreu num clima de descontração e comentários positivos sobre o curso FIC em andamento. 

Um clima de confiança se percebia com as pessoas. Os representantes puderam compartilhar 
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sobre as mudanças sentidas na comunidade e pediram para que mais cursos pudessem 

acontecer. Dessa vez, foram mais específicos nos objetivos, com propostas de cursos de corte 

costura, processamento de frutas, cultivo de hortaliças e ervas medicinais, que logo foi 

providenciado pelo pesquisador. Assim, 45 dias depois já estava acontecendo o curso de 

processamento de frutas e o curso de cultivo de hortaliças e ervas medicinais. Cada um com 

20 alunos.  

A terceira rodada de conversa foi com um grupo de 15 pessoas, e ocorreu em março 

de 2017. Como houve uma paralização das atividades no final de início do ano, estavam 

ansiosos para esse encontro, que foi um tanto de cobrança pela ausência desse período. Mais 

transcorreu na maior descontração e animação pelo inicio de um novo ano. Foram 

compartilhadas algumas mudanças que os cursos haviam provocado no cotidiano da 

comunidade, como mudança na condução do cultivo da propriedade, pois já estavam 

colocando em prática o planejamento orientado, reaproveitamento do desperdiço de frutas, a 

construção de hortas nas residências, uso das ervas medicinais e o desejo de voltar a estudar. 

Seis alunos dos cursos FIC passaram a realizar cursos técnicos do IFSERTÃO-PE – Campus 

Santa Maria da Boa Vista.  

A experiência foi muito gratificante e algumas ações passaram a ser planejadas para 

o ano de 2017, tais como: novos cursos FIC, oficinas sobre saúde, confeitaria e panificação, 

visitas técnicas para a EMBRAPA Semiárido e para o IFSERTÃO-PE Campus Zona Rural 

Petrolina – PE. Algumas ações ocorreram de forma coletivas e outras individuais. 

A quarta e última rodada de conversa foi no mês de agosto 2017, quando na 

oportunidade, ocorreram três etapas de rodadas de conversa, separadas pelos interesses dos 

participantes.  A primeira etapa, foi com os alunos que participaram dos cursos e das práticas 

pedagógicas aplicadas no decorrer dos dois anos (2016 e 2017), quando na oportunidade fez-

se o levantamento de dados para pesquisa de campo. A segunda etapa, foi com os agricultores 

camponeses, visando entender os problemas estruturais e as questões sociais, a partir do ponto 

de vista desses sujeitos. A terceira etapa, ocorreu com as camponesas do lar, buscando uma 

compreensão do olhar da família para as faltas de política pública e as questões sociais e suas 

contribuições para as transformações dessa situação. Dessas etapas, obteve-se os resultados 

que serão mencionados a seguir.  

A primeira rodada de conversa foi organizada com toda a população campesina do 

território do Assentamento Nossa Senhora Conceição, num total de 45 presentes. O local foi 

na Escola Municipal Alexandre, e o resultado foi a implantação de dois cursos FICs de 160 

horas, com duas turmas: uma com 20 alunos e a outra com 23 alunos.  
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A segunda rodada de conversa foi realizada a implantação de curso de 

processamento de frutas e cultivo de hortaliças e ervas medicinais, no qual participaram 20 

alunos em cada curso de 40 horas.  

Na terceira rodada de conversa deu-se o planejamento das ações de 2017 e do projeto 

de intervenção, com a organização de cursos FIC de Corte e Costura (carga horária de 160 

horas) com duas turmas, três oficinas sobre saúde (mulher, criança e família), oficina de 

confeitaria e panificação, visitas técnicas para a EMBRAPA Semiárido e para o IFSERTÃO-

PE Campus Zona Rural Petrolina – PE.  

A quarta rodada de conversa teve como objetivo levantar dados para pesquisa de 

campo, a qual foi um momento muito oportuno com excelente participação. A pesquisa-ação 

e a Roda de Conversa foram estratégias que privilegiam a reflexão-ação e o diálogo entre seus 

participantes, oportunizando o olhar do sujeito sobre o seu cotidiano e o desenvolvimento de 

ações promotoras. Os encontros no território do Assentamento Nossa Senhora Conceição 

possibilitaram a reflexão sobre temas essenciais de suas vidas cotidianas, o aumento da 

autoestima, uma vez que todos tinham voz e vez e se expressavam. O projeto de intervenção 

possibilitou a geração de renda e cursos diversos promoveu a aproximação entre o sujeito do 

campo, com a educação do campo, levando ao contentamento e a satisfação que puderam ser 

percebidos em cada encontro. 

Quando explicado o que seria educação, e perceberam que foram eles que 

construíram seus próprios conceitos, ficaram maravilhados com a capacidade de serem os 

autores dessa transformação. Sentiram-se motivados e externaram seus  sentimentos,  suas 

implicações,  percepções  sobre  objeto  em  discussão, no que tange a  educação como 

ferramenta de transformação, especificamente,  quando eles entenderam a EPT do Campo.  E,  

a partir  das  discussões  entrelaçadas  sobre  a temática, algumas considerações emergiram e 

foram externadas pela turma. Dessa forma, as primeiras provocações começaram a surgir:  a 

exemplo da indagação do aluno Rafael: “Porque essa EPT do Campo não está disponível pra 

nós?”. Segundo o seu desabafo, 90% dos nossos problemas seriam solucionados quando os 

jovens e adolescentes estivessem inseridos nesse processo de EPT do Campo, pois essa 

educação enxerga e habilita tecnicamente para prática com a terra e os meios.  Um senhor, de 

nome Bernardo, 53 anos  também participou do diálogo, fazendo a seguinte colocação:  

 

É nítido a compreensão sobre a importância da Educação e o papel que ela 

exerce na vida dessa população campesina. Lutamos com a vida para 

conseguir um pedaço de terra, porque que não temos a mesma força para 

lutar pela educação? 
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Completando e respondendo a indagação de Bernardo, a senhora Edna, 49 anos, 

respondeu prontamente: “Porque não tínhamos a ideia da importância da educação para nossa 

a vida”. 

Os assentamentos representam uma possibilidade de melhoria nas condições de vida 

dos camponeses que, ao longo dos anos na região, sofreram com os processos de exclusão no 

campo e com as demais injustiças sociais. O acesso à terra possibilita novas unidades de 

produção agrícolas e a oportunidade da manutenção com a dignidade dos estilos de vida 

desses camponeses. 

 

4.1.6.2   Entrevista – escuta do sujeito do campo  

 

Com o objetivo de identificar as possibilidades da implantação da EPT do Campo, 

foi desenvolvido um questionário aplicado aos alunos que participaram do projeto de 

intervenção da implantação da EPT do Campo, no território do Assentamento Nossa Senhora 

da Conceição, bem como, a comunidade interna e externa do território. Foi também elaborado 

um formulário único físico (vide Apêndices) para todos os participantes da pesquisa de campo. 

Por terem realidades diferentes em relação às condições da percepção de mundo, ao número 

de alunos envolvidos no projeto de intervenção, optou-se por fazer individual com esses 

sujeitos. 

Trata-se de um diálogo que conta com a iniciativa do entrevistador, conforme 

Minayo (2007, p. 64) “ele tem o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto 

de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a 

este objetivo”. O espaço escolhido foi na própria comunidade, em espaços diversos como: 

residência, escola, quadra, igreja e debaixo de árvore, com os seguintes sujeitos: 

 

QUADRO 9 – Sujeitos da pesquisa de campo 

OCUPAÇÃO QUANTIDADE 

Agente Escolar (Direção e Coordenação) 02 

Agente de Saúde 01 

Líder Comunitária 01 

Coordenador do MST 01 

Coordenador da ATER 01 
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Servidor da Secretaria Municipal de Educação 02 

Alunos do Projeto de Intervenção 27 

TOTAL 35 

   Fonte: Informações previstas no Projeto de Pesquisa do autor (2018) 

 

 

4.1.6.3   Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Ao analisar os Gráficos, obtidos na sistematização dos dados coletados, observa-se 

que, independente da periodicidade, em algum momento o pesquisador faz uma pausa para 

pensar e organizar o seu trabalho.  E, neste sentido, ele é um instrumento que possibilita 

superar as rotinas, otimizar o tempo e oportuniza a reflexão e avaliação do próprio trabalho. 

Essa pausa possibilitará novos caminhos para o projeto de intervenção, no qual o resultado é 

definido pela realização de  um  planejamento  construído,  de  acordo  com  as  reais  

necessidades,  com  os recursos  disponíveis,  aliado  ao  conhecimento  específico, que nesta 

pesquisa foi os pressupostos  da EPT do Campo.   

O Gráfico 4 representa o grau de escolaridade dos sujeitos da pesquisa, que é 

próximo da realidade da população desse território do Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição, como exposto a seguir. 

 

  GRÁFICO 4 - Grau de escolaridade dos entrevistados: 

 
Fonte: Dados do projeto de pesquisa  

 

 

O foco da pesquisa foi o universo da população do território do Assentamento Nossa 

Senhora da Conceição, por isso foi considerado todos os sujeitos desse território, 
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independente da faixa etária, sexo, cor, religião, ocupação e grau de instrução. Por isso, esse 

Gráfico 4 considera zero o número de analfabeto desse universo (não encontrado). O universo 

do ensino médio é o mesmo dos que tem curso superior, 14%, um universo surpreendente, 

tendo em vista que a escola de ensino médio fica na cidade e a instituição de curso superior 

mais próxima fica numa distância de 100 km. O ensino fundamental 2 com 30% é muito 

significante, pois na comunidade não há educação para o fundamental 2, pois fica a 10 km de 

distância desse território. Os 43% dessa população no fundamental 1 significa que na 

comunidade tem a oferta desse ensino. Conclui-se também que nos próximos 4 anos mais de 

85% da população jovem e adulta estarão ociosos na área da educação, por falta de 

oportunidade de acesso a EPT do Campo na área da reforma agrária, pois o território do 

Assentamento Nossa Senhora da Conceição é uma amostra das demais áreas dos 38 territórios 

de assentamentos da reforma agrária. O acesso ao conhecimento educacional, de forma crítica 

e transformadora, é fundamental para a garantia de uma formação consistente para os 

trabalhadores.  A representação do Gráfico 5 refere-se a declaração da ocupação profissional 

desse sujeito da pesquisa. 

 

  GRÁFICO 5 - Ocupação profissional 

 

 

 
Elaborado pelo pesquisador Cruz, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado dessa pergunta é que a maioria dos sujeitos da pesquisa, 78% da força de 

trabalho do território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição, está ociosa ou sem 

ocupação alguma. Uma realidade da população campesina desses territórios da reforma 

agrária do município de Santa Maria da Boa Vista – PE. Por isso que ainda hoje acontece a 

migração, sobretudo da força de trabalho masculina para trabalhar na safra agrícola do 

Fonte: Dados do projeto de pesquisa 
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Centro-oeste do país. A urgência da qualificação e formação dessa população é necessária, a 

fim de inseri-los ao mundo do trabalho no próprio território. Machado (1998) afirma que: 

 

São atributos do trabalhador demandados pela noção de competência: 

exercer a iniciativa, de modo a tomar decisões adequadas na hora certa; 

capacidade de gerir sua própria atividade, seu tempo pessoal e suas 

capacidades, de forma a serem eficientes na resolução de problemas e 

imprevistos; apresentar flexibilidade e disposição para assumir mutações e 

ritmos variados de trabalho, assim como criatividade para solucionar 

problemas. (MACHADO, 1998, p. 23). 

 

 

A importância da EPT do Campo de formar essa população para o mundo do 

trabalho promoverá uma nova ordem nos territórios da reforma agrária do município de Santa 

Maria da Boa Vista – PE.,  devido aos impactos sociais que essa modalidade promoverá na 

vida desses sujeitos do campo, nesses territórios e os impactos no desenvolvimento territorial 

sustentável. 

A faixa etária dessa população do território do Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição está próxima dos dados do IBGE de 2018, conforme representado no Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 - Faixa etária dos entrevistados: 

 
                            Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

Os dados do Gráfico 6 apresenta que a população mais adulta está mais ansiosa em 

buscar a qualificação. Isso mostra a importância de se implantar turma de EJA para essa 

população que não teve oportunidades nos anos atrás. Esse gráfico também demonstra que 

mais de 80% de jovens e adolescentes ainda não se despertaram para essa nova conjuntura da 

esfera mundial, que é a era do conhecimento tecnológico. Para se ter oportunidade no atual 
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momento, somente tendo uma boa qualificação ou formação em alguma área do 

conhecimento para se inserir ao mundo do trabalho. 

A população campesina nos territórios da reforma agrária no município de Santa 

Maria da Boa Vista – PE, segundo os dados do IBGE de 2018, mostra que a população 

feminina ultrapassou a masculina, pois 52,3% são mulheres. Elas têm se apresentado mais 

para buscar oportunidades e conhecimentos, conforme apresenta o Gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7:  Representação de Homens e Mulheres dos sujeitos da pesquisa. 

 
                    Fonte: Dados do projeto de pesquisa 

 

 

Esses resultados demonstram o quanto as mulheres têm se apresentado para o mundo 

do trabalho em busca de qualificação e formação. São 77% das mulheres buscando se 

preparar frente ao mundo do trabalho, que tem aberto oportunidades para todos, porém, bem 

sabemos que muitos homens não participaram dessa pesquisa, devido as suas ocupações no 

campo. 

As questões sociais urbanas têm chegado no campo. Os índices de mães solteiras, 

separações conjugais cresceu muito nos últimos anos e esse dado apareceu na pesquisa, 

conforme resultado do Gráfico 8. 
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GRÁFICO 8: Estado civil dos entrevistados: 

 
     Fonte: Dados do projeto de pesquisa 

 

Os resultados são impressionantes quanto ao número de mulheres separadas no 

campo. Evidente que essa questão social tem ido de encontro às famílias, e, nesses casos, as 

mulheres têm, sobretudo, assumido o papel de arrimo de família e estão procurando uma 

qualificação ou formação frente às transformações que estão passando. Com isso, estão em 

busca de oportunidades para o mundo do trabalho. Desse modo, o papel da escola é o de 

proporcionar uma formação integral aos estudantes, para que estes possam ser capazes de 

realizar escolhas futuras, tanto em relação às possibilidades de inserção ao Mundo do 

Trabalho ou em seus projetos de vida. 

O perfil básico dos entrevistados, sistematizado por meios dos gráficos apresentados 

aqui, permitiu analisar que há um interesse por todos que fazem parte dessa população 

camponesa em participar desse novo momento e na possibilidade de implantação da EPT do 

Campo.  De posse desse perfil de jovens e adultos, e da proposta da pesquisa-ação em curso, 

deu-se o processo dialogar e ajustar a metodologia da pesquisa ao interesse dos camponeses. 

Para isso elaborou-se um roteiro da pesquisa de campo, com X perguntas abertas que foram 

tratadas de forma ampla e considerando todas as falas dos entrevistados. 

 

 

4.6.4  Resultados dos questionários aplicados 

 

A aplicação dos questionários se deu num período de 45 dias, entre a 3ª semana de 

setembro e a 2ª semana de novembro do ano de 2018. Foi feito com muito critério e 

individualmente com cada sujeito, buscando tirar o máximo de informações sobre o território 
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do Assentamento Nossa Senhora da Conceição. Conhecer o que cada um dos sujeitos da 

pesquisa entende como prioridade de política pública fez compreender o que eles mais 

querem que melhore na comunidade. Assim, elaborou-se a 1ª pergunta: Na sua opinião, quais 

políticas sociais estão ausentes na sua comunidade? Enumere as alternativas de 1 a 8 por 

ordem de prioridade. As respostas estão no Gráfico 9. 

 

GRÁFICO 9 – Resultado da primeira pergunta do questionário da pesquisa  

                        de  campo: Quais  políticas  sociais  estão  ausentes   na  sua   

                        comunidade? 

 

 
                    Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

Esse resultado expressa que os 100% dos entrevistados estão preocupados com a 

política de renda. A falta de oportunidade de trabalho nos territórios tem sido uma crise social 

para essa população campesina.  

A questão da Educação fundamental e Saúde, também foram citados como políticas 

sociais, mas a questão da ociosidade tem preocupados a todos, sobretudo os jovens. A 

ociosidade existe por falta de oportunidade, por falta de qualificação e formação em uma área 

do conhecimento.  

A segunda pergunta foi muito direta e buscou saber de fato a opinião sobre a 

implantação de cursos profissionais, sendo a 2ª pergunta: Você acha que seria importante para 

a comunidade cursos de Educação Profissional? Conforme representa o Gráfico 10. 
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GRÁFICO 10 – Resultado da segunda pergunta do questionário de pesquisa:  

                              Importância de  Cursos  de  Educação  Profissional  para  a  

                           Comunidade. 

 

 
                     Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

Foi unânime essa resposta, tendo em vista o impacto que o projeto de intervenção da 

EPT do Campo causou nesse território. Com isso, eles entenderam que seria uma forma de ser 

inserido no mundo do trabalho e até mesmo melhorar as condições de suas áreas de produção, 

através dos conhecimentos adquiridos na formação profissional. Há uma confiança na 

Educação Profissional, por parte de todos da comunidade, como uma esperança para as 

mudanças no local. Algumas respostas que eles colocaram nessa pergunta foram: “A 

educação profissional prepara o cidadão para o mundo do trabalho”; através dessa educação 

podemos processar nossas produções; podemos plantar novas culturas; ter outras 

oportunidades para o trabalho”, entre outras. Sempre com palavras de confiança e otimismo 

na EPT do Campo.  

Durante o projeto de intervenção ocorreram inúmeros trabalhos desenvolvidos pelos 

camponeses, como a horta, produção de doce, fabricação de roupas, entre outras. Como é a 

proposta para EPT do Campo pelo MST (2005, p.12) “[...] formas tradicionais de  fazer,  de  

pensar  e  de  dizer a educação  do  povo, demonstrando na prática que pode e deve ser o 

sujeito de mudanças fundamentais para nossa educação”. 

Conhecer estudantes ou profissionais da comunidade que estão ou fizeram a 

formação na EPT do Campo buscou saber como eles estão e quais foram os impactos na vida 

desse sujeito. Nessa perspectiva, a 3ª pergunta feita foi: Você conhece alguém na comunidade 

que está em formação ou já se formou em cursos de Educação Profissional? O Gráfico 11 vai 

sistematiza os resultados. 
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GRÁFICO 11 - Resultado da terceira pergunta do questionário da pesquisa de campo 

     Conhece alguém que está em formação ou já se formou em cursos de     

Educação Profissional. 

 

 
                Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

A importância dessa pesquisa era saber se realmente a EPT impactou na vida desses 

sujeitos do campo. A maioria dos pesquisados disse conhecer alguém que já se formou ou está 

em formação na EPT, porém, não do campo. Afirmaram também que todos estão trabalhando 

na área da sua formação e estão muito bem. 

A busca por pressupostos do campo na educação profissional que respondam às 

necessidades e às demandas oriundas da área da formação de trabalhadores, passa pela 

explicitação  de  termos  e  concepções . Ao “saber fazer” predominante da concepção da 

sustentação e do “saber ser”, que pode ser traduzido no estar em formação e na busca de 

saberes dos trabalhadores, vai moldando os sujeitos de acordo com as novas exigências da 

divisão social do trabalho.  

A EPT do Campo observa a  disputa  pelo  sentido  dado aos princípios que orientam 

a organização curricular da Educação Profissional Tecnológica – que advêm da apropriação 

pedagógica da noção de competência – e sua validação enquanto diretrizes curriculares. Na 

base desta validação estão as mudanças sociais e tecnológicas e as mudanças no processo  de  

trabalho do campo. 

A importância de se ter uma qualificação e/ou formação na EPT abre oportunidade 

para o mundo do trabalho, e, nesse sentido, buscou-se coletar do grupo se para eles a EPT 

teria algum significado. A 4ª pergunta foi: Você acha importante, enquanto assentado, 

participar de curso de qualificação em Educação Profissional?  O Gráfico 12 traz os seguintes 

resultados: 
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GRÁFICO 12 – Resultado da quarta pergunta do questionário da pesquisa de campo: 

Importância de participar de curso de qualificação em Educação 

Profissional. 

 

 
                  Fonte: Dados do projeto de pesquisa 

 

 

Houve um consenso sobre a importância dessa formação na modalidade da EPT no 

grupo. O projeto de intervenção aplicado neste assentamento, com certeza, influenciou 

diretamente nessa pergunta. Por isso, o grande interesse em fazer parte dessa construção. 

Alguns responderam que: qualifica; abre oportunidades; promove crescimento; da 

oportunidade se desenvolver mais; outros entendem que essa EPT do Campo vai promover 

qualidade de vida. 

Em outras palavras, a implantação da EPT do Campo deve estar articulada a um 

projeto de desenvolvimento territorial sustentável e à cidadania dos camponeses, o que 

também significa discutir e refletir formas de se preparar para o mundo do trabalho em 

dimensões de legalização e valorização dos camponeses. Trata-se ainda da defesa de que a 

todo camponês do município deve ter como garantia a EPT do Campo. Esta implantação da 

EPT do Campo deve contemplar a defesa da Educação do Campo. 

A EPT do Campo é construída ao longo da trajetória da vida camponesa, o qual 

partilha experiências e práticas coletivas que estão condicionadas pelo contexto social, 

ambiental, econômico e político. É a expressão de relações sociais, resultantes de construções 

coletivas entre os interesses dos diversos atores envolvidos no processo tais como: 

camponeses, movimentos sociais da terra, educadores, instituições e entidades representativas 

dos diferentes segmentos, dentre tantos outros. 

A implantação a ser desenvolvida na EPT do Campo tem como noção que, ao educar 

jovens e adultos camponeses, o docente não pode ignorar os limites e sabe que está educação 
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não está restrita a escola, pois compreende que outros lugares sociais também orientam visões 

de mundo e valores.  

Sendo assim, é importante lembrar que o camponês é formado no conflito e na 

contradição. Que vem de um passado marcado pelas lutas e resistência, tem uma carga 

formativa grande, que negará, aceitará e tentará superar os limites herdados nessa história. 

Esses sujeitos não partirão do zero, nem chegarão ao absoluto. 

A próxima pergunta teve como objetivo compreender se já houve alguma 

intervenção da EPT no território, solicitando aos sujeitos que respondessem com base na 

realidade antes da implantação do projeto de intervenção da EPT do Campo. Assim, 5ª 

pergunta foi: Você já participou de algum curso de qualificação profissional?  O  Gráfico 13, 

mostra as seguintes respostas: 

 

GRÁFICO 13 – Resultado da quinta pergunta do questionário da pesquisa de campo: 

     Participação em de algum curso de qualificação profissional (antes 

do projeto de intervenção). 

 

 
         Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

Mais de 70% nunca participaram de nenhuma qualificação ou formação profissional, 

antes desses cursos oferecidos na intervenção realizada com a EPT do campo no 

Assentamento Nossa Senhora da Conceição. Por isso, todos estavam impactados com o 

processo da EPT do Campo, pois para eles foram como uma descoberta de um novo horizonte. 

Os 30% que já haviam participado expressaram que fizeram os seguintes cursos: irrigação; 

plantio de feijão; aplicação de agrotóxicos; entre outros, todos na área agrícola, porém, cursos 

de no máximo 8 horas. Essa pergunta revelou que eles não sabiam que havia a possibilidade 

de participarem de cursos de outras áreas do conhecimento, a não ser agropecuária. 
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A EPT do Campo, sendo uma das principais modalidades responsáveis pela 

formação da população campesina, deve ser compreendida como aquela que vai proporcionar 

aos camponeses, jovens e adultos, a apropriação das formas de como o homem, ao longo da 

história da humanidade, construiu e sistematizou os conhecimentos de uma forma ampla, sem 

nenhuma restrição, e como esses conhecimentos se expressam na realidade e como o sujeito 

pensa sobre o meio em que ele faz parte. 

Essa próxima pergunta foi uma provocação para despertar que não há limite para o 

conhecimento, esteja onde o sujeito estiver. Nesse sentido buscamos averiguar nessa 6ª 

pergunta: Quais cursos você gostaria que fossem contemplados nesse assentamento? 

Conforme o Gráfico 14,  

 

GRÁFICO 14 – Resultado da sexta pergunta do questionário da pesquisa de campo 

     Cursos para o assentamento. 

 

 
                  Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

Sobre os cursos que eles gostariam para o assentamento, ficou explicita a nova 

concepção de educação, pois os cursos que eles escolheram nem faziam parte da lista de 

cursos da pergunta. O curso na área de saúde teve mais de 30% de interesse; o outro curso foi 

o de agroindústria também com 30%, pois há uma necessidade enorme de processar os 

produtos agrícolas para ter mais prazo de vida útil ou vida de prateleira – “shelf life”, a fim de 

agregar valor e evitar os desperdiços que ocorrem por estarem longe dos principais mercados. 

A EPT do Campo está presente em todas as áreas do conhecimento, nas diversas 

modalidades da Educação Profissional Tecnológica, Nível de Formação Inicial e Continuada; 

Técnico de Nível Médio; Nível Superior (Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura) e no Nível 

da Pós-graduação. Os cursos são formulados com  bases  curriculares  teórico-metodológicas  
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atuais, consistentes e abrangentes, tendo como referência o processo de trabalho e as 

necessidades próprias da formação e na qualificação dos sujeitos para a produção em Ciência 

e Tecnologia, preparando para o mundo do trabalho. A EPT do Campo é compreendida tanto 

na dimensão humana, na dimensão técnica científica e na dimensão ético-política, fazendo 

com que as potencialidades locais sejam valorizadas. 

O interesse pela EPT do Campo se demonstra pelo nível de prioridade e pelo tempo 

que se dispõe para realizar essa formação. Para isso, foi preciso saber qual era o tempo que 

eles disponibilizavam para os estudos, caso houvesse oferta de cursos profissionais no local. 

Assim, tem a 7ª pergunta: Quanto tempo disponível você tem para fazer o curso de em 

Educação Profissional? Segue-se com o resultado no Gráfico 15. 

 

GRÁFICO 15 – Resultado da sétima pergunta do questionário da pesquisa de campo 

    Tempo disponível você tem para fazer o curso de em Educação      

Profissional. 

  
Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

Essa pergunta foi muito interessante, pois todos demostraram o nível de prioridade e 

o interesse em dedicar um turno exclusivo para a EPT do Campo, já que a demanda é grande 

por esses cursos. Algumas colocações relevantes sobre essa questão foram colhidas em 

respostas espontâneas, a exemplo: “há necessidade pelo conhecimento para a prática agrícola 

no cotidiano”; “essa formação vai trazer uma transformação no nosso território”; “precisamos 

de conhecimento para preservar o meio ambiente e a promover a sustentabilidade do nosso 

território”.  

A EPT do Campo implica uma formação humana que, a partir do próprio trabalho 

social, desenvolve a compreensão das bases de organização do trabalho de sociedade. Trata-se 

da possibilidade de formar camponeses não apenas na teoria, mas também num processo em 
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que se aprende praticando, entretanto, ao praticar, se compreendem, os princípios científicos 

que estão direta e indiretamente na base desta forma de se organizar o trabalho na sociedade. 

O campo significa o ponto de partida do conhecimento que o trabalhador tem em 

valorizar suas experiências e, por outro lado, não pode significar ficar restrito a este contexto. 

A base do processo de formação humana é ir além daquilo que a pessoa traz como seu senso 

comum, e não só sistematizar o que ele traz. 

Devido ao grande interesse em cursar a modalidade da EPT do Campo, precisava 

analisar quais seriam os entraves que poderiam acontecer nesse processo. Para isso, foi 

realizada a pergunta 8ª: Quais as principais dificuldades para frequentar e concluir cursos de 

qualificação em Educação Profissional no Assentamento? De acordo como Gráfico 16: 

 

GRÁFICO 16 – Resultado oitava pergunta do questionário da pesquisa: principais 

dificuldades para frequentar e concluir cursos de qualificação em 

Educação Profissional no Assentamento. 

 

  
                     Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

Essa pergunta, em especial, mostrou que era por não ter a oportunidade de participar 

da EPT do campo e que seria muito importante se houvesse essa chance. A importância da 

compreensão no sentido político da EPT do Campo é a luta pela determinação e pela 

organização dos camponeses livremente associados, para que esses camponeses possam 

decidir a melhor maneira de organizar a produção dos bens necessários à vida. É a partir 

dessas necessidades que devem ser estabelecidos os objetivos político-pedagógicos, a 

organização do trabalho pedagógico da EPT do Campo e do professor. 

Como esse projeto de intervenção da EPT do Campo despertou a todos para essa 

possibilidade de adentrarem em um curso de qualificação ou formação, era preciso entender o 

que eles realmente esperavam da possibilidade de implantação da EPT do Campo, por isso a 
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9ª pergunta foi: Qual a sua expectativa com os cursos de qualificação profissional? (o que 

espera desses cursos), conforme Gráfico 17: 

 

GRÁFICO 17 - Resultado da nona pergunta do questionário pesquisa de campo 

     Expectativa com os cursos de qualificação profissional. 

 

 
 Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

Essa questão trouxe à tona a necessidade de melhorar a vida de agricultores e 

camponeses, percebendo o quanto esses cursos qualificação podem produzir nessa região, 

pois demandam um alto nível de conhecimento técnico. O aumento econômico não foi tão 

importante em relação a necessidade de se obter conhecimentos, um ponto muito importante 

que foi observado nessa resposta. 

A EPT do Campo deriva da concepção de trabalho que constitui um princípio 

educativo de todo processo ensino-aprendizagem. Toda a educação organizada se dá a partir 

da concepção e do fato do trabalho. É através do trabalho que o homem produz continuamente 

a sua própria existência, como afirma Saviani (1987): 

 
Se é o trabalho que constitui a realidade humana, e se a formação do homem 

está centrada no trabalho, isto é, no processo pelo o qual o homem produz a 

sua existência, é também o trabalho que define a existência histórica dos 

homens. Através do trabalho o homem vai produzindo as condições de sua 

existência, e vai transformando a natureza e criando, portanto, a cultura, 

criando um mundo humano. (SAVIANI, 1987, p.32). 

 

A implantação da EPT do Campo significa perceber o camponês e a realidade a 

partir de uma visão de totalidade e possibilitar uma formação humana ampla do sujeito do 

campo, superando a dicotomia entre teoria e prática, trabalho manual e trabalho intelectual, 

formação geral e formação específica. 
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A 10ª pergunta estava buscando explorar o que eles queriam de fato buscar com a 

qualificação ou com a formação, por isso foi feita a seguinte pergunta: Quais práticas 

profissionais são necessárias para aumento da produtividade do trabalho no assentamento? 

Conforme Gráfico 18: 

 

GRÁFICO 18 – Resultado da décima pergunta do questionário da pesquisa de campo 

     Práticas profissionais necessárias para aumento da produtividade do      

trabalho no assentamento. 

 

 
Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

Quase 50% dos entrevistados entendem que para melhorar a produção é necessário 

obter conhecimentos técnicos-científicos, novas tecnologias e mudar as práticas dos tratos 

culturais. Outros 27% dos entrevistados afirmaram que é o sistema de irrigação, pois os 

camponeses estão cada vez mais convencidos que para prática da agricultura no semiárido 

brasileiro é preciso um conhecimento técnico específico, tendo em vista as questões 

climáticas. 

 A incorporação de novas tecnologias no campo tem implicado no surgimento de 

novos serviços e ocupações, exigindo novos perfis de trabalhadores. A EPT do Campo, 

portanto, tem papel fundamental no sentido de possibilitar a formação de profissionais 

competentes tecnicamente e de cidadãos capazes de compreender e atuar no mundo social, 

ambiental e cultural onde estão inseridos. 

A proposta de implantação da EPT do Campo concebe a educação enquanto um 

processo social ampla, compreendendo que o conhecimento somente se traduz em ação 

educativa quando se torna instrumento capaz de auxiliar o homem a atuar concretamente na 

sociedade, de modo crítico e criativo. 
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O processo coletivo é o caminho para o desenvolvimento territorial sustentável, por 

isso elaborou-se a 11ª pergunta, que tem uma importância significativa nesse processo: Qual a 

importância da associação na organização do trabalho e renda no assentamento? 

 

GRÁFICO 19 –  Resultado da décima primeira pergunta do questionário de pesquisa 

de campo: Importância da associação na organização do trabalho e 

renda no assentamento 

 

 
Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

 

 

Nessa pergunta 56% afirmaram que a importância da associação na organização trará 

o fortalecimento da produção, consequentemente, esse fortalecimento influenciará em toda a 

cadeia de produção agrícola. Com certeza, essa resposta teve uma influência direta com o 

projeto de intervenção da EPT do Campo aplicado no local. 

A importância da organização coletiva da população camponesa promove o 

desenvolvimento territorial sustentável, pois percebe as junções de forças entre os 

camponeses e fazem com que todos reconheçam que podem juntos negociar a compra de 

insumos e comercializar seus produtos nos mercados diretos, sem a presença dos 

atravessadores. A comercialização é a grande vantagem que se há com essa organização. 

A EPT do Campo insere-se nas relações sociais amplas, sendo que a escola não 

representa um espaço monolítico e hermético. Ao contrário, o processo educativo é dinâmico 

e faz parte de um contexto histórico-social em constante transformação e o homem 

considerado ator social e sujeito da sua educação. 

Essa próxima pergunta é um complemento da anterior, que versa sobre o processo do 

trabalho coletivo nesses territórios, que é de fundamental importância, por isso essa temática 

tem sido um tanto explorada para que ocorra um interesse por parte da população campesina. 
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Sobreo tema,  12ª pergunta foi: Você acha necessário o trabalho cooperativado nos territórios 

dos assentamentos? Conforme Gráfico 20: 

 

GRÁFICO 20 - Resultado da décima segunda pergunta do questionário da     

pesquisa de campo: trabalho cooperativado nos territórios dos 

assentamentos. 

 

 
Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

Mais de 70% deles afirmaram que o trabalho cooperativo no assentamento trará o 

desenvolvimento territorial sustentável, pois é nítido a preocupação dos entrevistados em 

relação às questões econômicas, sociais e ambientais e a necessidade de se fazer a 

implantação da EPT do Campo é imprescindível. O desenvolvimento territorial sustentável 

tem despertado nessa população campesina a possibilidade de desenvolver uma agricultura 

consciente e de dar esperança para o futuro. Sobre isso a 13ª buscou entender: Quais são as 

práticas de desenvolvimento territorial sustentável que você prática? Conforme Gráfico 21: 

 

GRÁFICO 21 - Resultado da décima terceira pergunta do questionário da pesquisa 

de campo: Práticas de desenvolvimento sustentável. 

 

 

Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 
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Essa questão suscita a ideia do desenvolvimento do território sustentável, que é a 

capacidade da produção alicerçada na sustentação social, através da geração do trabalho, pela 

sustentação econômica através de chegar mais próximo do mercado consumidor, sustentação 

ambiental, produção de produtos agroecológicos e preservação do meio ambiente. 

Procurando entender se há uma compreensão por parte dos sujeitos da pesquisa de 

campo, foi feita uma pergunta que busca entender como eles entendem o desenvolvimento 

territorial sustentável. Assim a pergunta 14ª foi: Como você define desenvolvimento 

territorial sustentável? Conforme Gráfico 22: 

 

GRÁFICO 22 –  Resultado da décima quarta pergunta do questionário da pesquisa de 

campo: Definição de desenvolvimento territorial sustentável. 

 

 

Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

Esse resultado, apesar de ter tido uma grande influência do projeto de implantação da 

EPT do Campo, demonstra que esses sujeitos estão despertando para esse tema, que é de 

grande importância para o contexto deles. Tem-se o resultado de 66% como importante para 

essa população e demonstra que é preciso tratar esse assunto como grande relevância. 

A última pergunta do questionário da pesquisa do campo buscou trazer à tona, 

novamente, o tema do desenvolvimento territorial sustentável, já que é uma das bases para a 

EPT do Campo, sob a égide da concepção do trabalho como princípio educativo. Sobre o esse 

tema a 15ª e última pergunta foi: Quais são as práticas agroecológicas desenvolvida na 

comunidade? Conforme Gráfico 23, a seguir: 
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GRÁFICO 23 – Resultado da décima quinta pergunta do questionário da pesquisa de 

campo: Práticas agroecológicas desenvolvida na comunidade. 

 

 
Fonte: Dados do projeto de pesquisa, 2018 

 

A agroecologia no território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição é um 

tema ainda pouco debatido e compreendido pelos camponeses, apesar de ser muito importante, 

porém, como pode-se analisar, o resultado é que 57% não sabe se há essa prática nesse 

território. Nesse sentido, mostra-se a importância de uma educação voltada para o trabalho, 

buscando formar sujeitos do campo para essa construção.   

Também foram aplicadas 4 entrevistas com os dirigentes do MST. As perguntas 

foram elaboradas para responder os objetivos e aproximar-se dos sujeitos que fazem parte da 

EPT do Campo, a fim de conhecer a participação e o grau de conhecimento de tais sujeitos 

sobre a política pública da EPT do Campo no município de Santa Maria da Boa Vista, 

sobretudo no assentamento Nossa Senhora da Conceição. Ao entrevistar os participantes, 

perguntou-se: Qual a importância da implementação da EPT do Campo no Assentamento 

Nossa Senhora da Conceição? Nessa questão, obteve-se a seguinte resposta do líder do MST: 

 

Muito importante é uma virada de página na vida dessa população 

camponesa. A EPT do Campo prepara para as transformações do trabalho, 

sociais, educacionais e ambientais. Pois o que essa população precisa é de 

oportunidade, para ter qualidade de vida e fortalecer suas origens na terra e 

dela viver. A EPT do Campo irá promover a valorização dos movimentos 

sociais e fortalecer as lutas pelas políticas públicas que muito se precisa para 

ter uma vida digna nos assentamentos. Os jovens e os adolescentes serão os 

mais beneficiados, tendo em vista a falta de oportunidade que não há nessas 

comunidades. A partir de agora poderão entender o porquê das lutas sociais, 

e serem os autores dessas mudanças que precisamos fazer, fortalecer a 

agricultura camponesa. (LÍDER A do MST). 
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Essa fala do líder A do MST sinaliza que a EPT do Campo é de extrema importância 

e necessária para essa comunidade. Ele fala da necessidade de elaborar uma EPT do campo 

que tenha um currículo próprio, que atenda às necessidades da população camponesa em 

todas as esferas educacionais, sociais, políticas e ambientais. Assim, ao se falar de currículo 

na Educação do Campo faz-se necessário sair  de  uma  visão  única  de  conhecimento,  de  

modos  de pensar  a  ciência,  uma  vez  que  o  currículo  é  um  processo  que  se  constrói  

nas práticas  do  cotidiano  educacional.  Um currículo deve, portanto, ser  aberto  aos  

conteúdos  e pautado no diálogo de  conhecimentos e processos de formação. Nesse sentido, o 

currículo da escola do campo busca trabalhar o território, a terra, a cultura, os valores da vida 

camponesa, as políticas e o modo de produção uma vez que estes são espaços e símbolos de 

identidade dos sujeitos do campo. 

 

Vejo essa modalidade de educação como um sonho, uma educação voltada 

para formação humana, que prepara para vida, que desenvolve a capacidade 

humana de ir além, além da mediocridade, além das dificuldades, além da 

visão limitada de cada um e além do nosso imaginário, nos faz sonhar e ver 

que só através desse instrumento valioso que é educação que vamos 

conseguir. Conseguir sonhar com dias melhores, fortalecer as nossas 

políticas públicas que tanto almejamos e desenvolver a nossa comunidade 

com os nossos valores da agricultura camponesa e de nossas crenças 

(AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE A). 

  

Percebe-se nessa resposta uma representante da comunidade que entendeu o que é a 

EPT do Campo na essência, e já consegue ir além. Compreende que a EPT do Campo é capaz 

de fazer e transformar, sobretudo, a necessidade de valorizar mais a cultura, os valores 

camponeses e promover na comunidade o pertencer ao local. É isso que a EPT do Campo 

busca promover: uma dinâmica na questão da valorização da cultura em todos os seus 

sentidos, com a construção de um saber humano nos âmbitos técnico, científico e ambiental. 

Com certeza, a EPT do Campo terá que resgatar essa questão do pertencimento, 

fortalecimento da identidade desse sujeito, que valorizem essa cultura e a sua identidade 

camponesa. 

A luta, a resistência nos movimentos sociais da terra vale a pena. A EPT do 

Campo já causa em nós uma conquista imensurável, tanto quanto o 

conquistar da terra, já posso sonhar em ver essa geração sendo construtores 

de uma nova comunidade. Resgatando os valores a tempo perdido, como da 

nossa identidade de camponeses, a terra como pertencimento, a nossa 

bandeira de justiça social, os valores de uma agricultura sustentável e 

agroecológica, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. 

Sabemos que esse currículo da EPT do Campo, contempla para além das 

novas técnicas de produção, para além do mercado, nos vê como agente de 

construção de um território. Vamos como população campesina construir 

esse currículo que nos atenda em nossos anseios da diversidade, da 
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valorização das nossas políticas públicas sociais e que possamos valorizar a 

união de nossa gente. (LIDER B do MST). 

 

A necessidade de se construir um currículo que possa promover a cooperação entre si, 

que venha valorizar e resgatar os valores camponeses, além de trazer a possibilidade de 

sonhar. São palavras de compreensão do que a EPT do Campo pode construir nessa 

comunidade. É a visão de que está além das condições imposta. Compreender os processos 

históricos  e  sociais  desses  sujeitos  é  uma  tarefa  da EPT do Campo, uma vez que a 

mesma busca situar suas ações no diálogo que contemple  a  diversidade  e  que  amplie  o  

campo  do  conhecimento  e  da  formação, mobilizando-se para a desconstrução de um 

currículo fixo, e da individualidade. 

A coordenação local do MST também  expressou  o  desejo  da  política  pública da 

Educação do Campo ser implementada em Santa Maria da Boa Vista e sinalizou a 

necessidade de se partir para a prática, para a efetivação. 

 

Essa política pública da EPT do Campo precisa de fato e de direito acontece 

nesse município. Precisamos sair do discurso e partir para a construção 

URGENTE, desde muito tempo se fala em uma política pública de Educação 

do Campo e, no entanto, nada acontece nesse sentido. Temos uma Educação 

Urbana no campo, mais uma Educação do Campo no campo não. Precisamos 

construir uma educação que nos enxeque, com uma proposta humana, que 

valorize essa população camponesa, suas tradições, sua cultura, seus valores, 

seus princípios e suas relações com a terra, que é parte indissociável de sua 

vida. Essa sim que lutamos, resistimos, acreditamos, sonhamos e esperamos. 

(DIRETORA DA ESCOLA A) 

 

Observa-se uma unidade de pensamentos em todas as falas, valores e de significação 

dessa modalidade de educação. A importância que ruge a construção de uma Educação do 

Campo e a crença de todos no papel e no impacto que essa EPT do Campo irá causar nessa 

população camponesa. Essa conquista da EPT do Campo deve estar intrínseca ao ato político, 

ligada às  lutas  sociais  de  afirmação  dos  direitos  dos  sujeitos  que  vivem  no campo.  

A EPT do Campo promove a condição do trabalho humano de ser, e, ao mesmo 

tempo, a força que possibilita nossa existência material, a nossa existência como próprio ser 

humano, e papel fundamental em nossas vidas.  

 Considerando a EPT do Campo como formação do sujeito para o trabalho é que se 

pode compreender os princípios filosóficos e pedagógicos de educação do MST, os quais 

tornam presentes a importância do trabalho em seu aspecto educativo, a formação integral dos 

sujeitos para a transformação, buscando, através deste, o “desenvolvimento omnilateral” do 
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ser humano. Ou seja, desenvolver todas as dimensões da pessoa humana. No trabalho 

enquanto princípio educativo, na prática educativa do MST, faz-se necessário as relações 

sociais e a cultura desse sujeito do campo. 

 Quando se desenvolve um trabalho na perspectiva de suprir as necessidades de nossa 

existência, produzimos cultura. E, dentro de tais relações sociais e culturais, constrói-se o 

coletivo, pois, partindo de nossa individualidade, busca-se solução de necessidades imediatas, 

a partir das novas relações baseadas na cooperação, na solidariedade, no compromisso.                                                                            

A EPT do Campo, na forma de atuação para o trabalho e na formação da identidade desse 

sujeito do campo, se firma como um pilar, pois a ação desses sujeitos, no que se refere aos 

princípios norteadores do campesinato e sua socialização, produz novas concepções e 

perspectivas, influindo diretamente na formação. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Entende-se que os Movimentos Sociais se apresentam  como  protagonistas  da 

Educação  do  Campo.  A luta  pela  Reforma  Agrária  e,  em  destaque  ao  MST,  está 

estritamente ligada  aos trabalhadores do campo sem-terra, que reagem e buscam ampliar seus 

horizontes. Pode-se inferir então que essa luta dos trabalhadores do campo é uma luta de 

classe, como afirma Caldart (2010), 

 
O vínculo  de  origem  da  Educação  do  Campo  é  com  os  trabalhadores 

“pobres  do  campo”,  trabalhadores  sem  terra,  sem  trabalho,  mas  

primeiro com aqueles já dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra “o 

estado da coisa”,  para  aos  poucos  buscar  ampliar  o  olhar  para  o  

conjunto  dos trabalhadores do campo. (CALDART, 2010, p. 107). 

 

Para o MST, o projeto educacional tem como elemento central e norteador a luta de 

classe no campo e a luta pela construção de uma sociedade que vença o modo de produção 

capitalista e se paute em valores socialistas e humanitários. Como traz o MST (2005, p. 12), 

“[...] formas tradicionais  de  fazer,  de  pensar  e  de  dizer a educação  do  povo, 

demonstrando na prática que pode e deve ser o sujeito de mudanças fundamentais para nossa 

educação”. 

A EPT do Campo promove a compreensão total desse sujeito do campo, a fim desse 

sujeito ser o agente das transformações sociais necessárias em seu território. Assim, deve estar 

atenta às particularidades dos processos sociais do tempo histórico em que se insere, ajudando 

a formar as novas gerações de camponeses e militantes sociais. 

Uma EPT do Campo voltada na formação para o mundo do trabalho, com vista a 

somarem esforços sociais em suas comunidades e melhoria da qualidade de vida da sua 

população, articula esses princípios ao desenvolvimento sustentável de seu território.  

Essa modalidade de educação que se deseja implantar na área da reforma agrária no 

município de Santa Maria da Boa Vista, parte de reflexões que não ignoram as contradições 

encontradas na materialidade do trabalho no campo. Trata-se de fundamentar essas reflexões 

em concepções teóricas sobre o campo, sobre o trabalho e a educação, na observação do 

processo de trabalho no campo e na necessidade de formação humana para os camponeses nas 

diversas áreas do conhecimento. Acrescenta-se a isto a viabilização de propostas de modo a 

atenderam a atual legislação de ensino. Porém, vislumbrando os espaços gerados pelas 

contradições nela existentes, como possibilidade de afirmar a formação humana, como uma 

construção pelas relações sociais do campo.  
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Compreende-se que a EPT do Campo busca por uma formação qualificação humana 

do campo hoje, que deve ser norteada pela concepção no campo que têm como referência a 

Reforma Agrária e como estratégia de reordenação do desenvolvimento territorial sustentável 

e institucional dos movimentos sociais do campo.  

A EPT do Campo tem contribuído de forma significativa para a sistematização de 

experiências exitosas no campo da formação humana no âmbito nacional. Destaca-se também, 

o desenvolvimento de propostas pedagógicas inovadoras em diferentes áreas do conhecimento 

e de construção no campo, baseadas na pesquisa com diferentes formas de linguagem e 

suportes. 

No mundo do trabalho as mudanças que vem ocorrendo com relação às novas 

demandas da EPT do Campo vem confirmando um novo tempo para o princípio da 

coletividade: o trabalho cooperado, a luta pela mudança de práticas da vida cotidiana, a 

persistência na luta por transformações sociais mais amplas, a resistência da vida no campo, a 

busca da melhoria da qualidade de vida e o empenho em demonstrar que a Reforma Agrária 

dá certo, são aspectos que sintetizam os desafios da EPT do Campo. 

A necessidade de compreensão do trabalho em todas as suas formas de ação, 

possibilita que os sujeitos do campo desenvolvam uma vivência de coletividade, já que o 

trabalho é o foco central e envolve todos os sujeitos do território, independente da faixa etária. 

O trabalho é a forma que garante a existência da vida material e, nesse sentido, faz-se 

necessário uma EPT do Campo com elementos formadores contundentes e que exalte cada 

vez mais a formação da identidade dos camponeses. 
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CAPÍTULO IV – EXECUÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO  

 

 

Esse capítulo visa descrever a execução do projeto de intervenção desenvolvido no 

território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição, no município de Santa Maria da Boa 

Vista, intencionando que este seja um projeto de referência para os demais territórios da 

reforma agrária do município. Foram três anos de execução com diversas práticas 

pedagógicas na modalidade da Educação Profissional e Tecnológica do Campo – EPT do 

Campo, com vista ao desenvolvimento territorial sustentável.  

  

 

5.1  A EDUCAÇÃO DO CAMPO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA NO 

CONTEXTO DE LUTA PELA TERRA 

 

A implantação do Campus Santa Maria da Boa Vista do IFSERTÃO-PE visou 

atender a todos, inclusive a população da reforma agrária, tendo em vista um público 

expressivo não só no município, mas de todo o território de atuação do Campus, que 

compreende os municípios de Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó,  Lagoa Grande e Orocó. 

As Políticas de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano - IFSERTÃO-PE têm como fundamento a legislação educacional  

nacional  (particularmente  as  Leis  9.394/1996  e  11.892/2008), além da  missão, visão e a 

responsabilidade institucional que assume diante da comunidade em que está inserida. É a 

partir desses fundamentos que são definidos os perfis dos egressos, os princípios 

metodológicos, os processos avaliativos e todas as políticas da prática profissional. 

O histórico  da  evolução  do  IFSERTÃO-PE  demonstra  sua capacidade para a 

oferta de educação de qualidade, sendo referência regional na formação de cidadãos  capazes  

de  intervir  em  sua  realidade,  buscando  a transformação.  Nas atuais  políticas 

governamentais para a educação, de modo geral e de modo particular, a criação dos Institutos 

Federais representa uma nova identidade, caracterizada por uma atuação para o 

desenvolvimento integral  que  busca  a  formação  significativa  para  a  concepção  de  

cidadãos  capazes  de  ser  o diferencial em sua realidade social.  

Nesse  contexto,  o  conhecimento  tem  sido  o  grande  propulsor  do  

desenvolvimento socioeconômico, pois vive-se a era da sociedade da informação, a qual é 

produzida na dinâmica que cresce vertiginosamente com o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia. A escola precisa estar antenada com essa realidade, propiciando as ferramentas 
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para que o aluno se instrumentalize para  atuar  neste  contexto.  Assim,  o  IFSERTÃO-PE  

constitui  um  lócus privilegiado para o diálogo entre os sujeitos comprometidos com essas 

demandas educacionais, e suas consequências, nas atividades decorrentes de sua esfera de 

atuação.  

A preocupação com essa dinâmica e o risco de exclusão que ela pode representar, a 

Instituição vem primando  por  buscar  formas  de  promover  a  inclusão  social,  com  a  

necessidade  do estabelecimento de proposições e de modelos a serem pensados,  para 

contribuir com a superação da realidade contemporânea. Tal realidade ainda é baseada em 

desigualdades sociais, culturais e econômicas que parecem se perpetuar, pois apesar da 

dinâmica da produção do conhecimento, muitos ainda não têm acesso. A  superação só poderá 

ocorrer a partir da construção e reconstrução de projetos direcionados ao coletivo, ou seja, 

para a sociedade, mas com a sociedade, através do envolvimento de todos que constituem a 

comunidade escolar e acreditam no poder da educação. 

Esse  envolvimento  conjunto  vem  coadunar  com  a  concepção  de  educação  

dialógica difundida por Paulo Freire (1996), que reclama a participação de todos os sujeitos 

do fazer pedagógico, numa relação afetiva, em que há verdadeira preocupação com o destino 

do outro. Segundo esse autor, nessa dialogação os dialogantes ‘admiram’ um mesmo mundo, 

afastam-se dele e com ele coincide, nele põem-se e opõem-se, de forma que o diálogo não é 

um produto histórico, mas é a própria historização.  

O diálogo constitui a conscientização do mundo, que abre as fronteiras para buscar a 

infinitude, através da comunicação e da colaboração. Tal conscientização, emergindo do 

mundo também problematiza o mundo, com a finalidade de reelaborá-lo, ajustá-lo, melhorá-lo. 

Assim, há de se concordar com Freire, quando diz que o isolamento não personaliza essa 

construção, porque não socializa as potencialidades, e o trabalho deve se dar conjuntamente, 

envolvendo todos os sujeitos da relação ensino aprendizagem, contemplando todas as etapas 

do fazer pedagógico. 

O IFSERTÃO-PE atua em todos os níveis da educação: básico, técnico e tecnológico, 

em que primeiros são abertos a qualquer pessoa interessada, independente da escolaridade 

prévia; os cursos técnicos são  oferecidos  simultaneamente  ao  Ensino  Médio  ou  após  a  

sua  conclusão,  e  têm organização  curricular  própria;  atua  também  no  nível  superior  

com  cursos  tecnológicos, bacharelados e licenciaturas. 
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5.2  IMPLICAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DA EPT DO CAMPO 

 

 

Para efetivação desse projeto de intervenção da implantação da EPT do Campo, no 

território do Assentamento Nossa Senhora da Conceição, foi de extrema importância que se 

formassem as parcerias com as instituições governamentais e não governamentais, articulação 

com os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra e a comunidade. As ações de 

construção da EPT do Campo, mediante a concepção de um projeto pedagógico que amplie 

suas práticas na perspectiva da formação integral dos trabalhadores do campo, bem como, a 

criação de um espaço de discussão sobre EPT do Campo na área da reforma agrária, foi 

fundamental para o desenvolvimento desse projeto de intervenção. Aqui, destacamos o debate 

sobre a formação humana integral, síntese entre cultura e técnica, alicerçada numa sólida 

Educação do Campo e dela indissociável.  

As reflexões foram fundamentais para a consolidação dos princípios que estruturam 

o projeto ético, político e pedagógico desta EPT do Campo. A EPT do Campo é um  espaço  

de  criação, questionamentos,  crítica, formação humana onmilateral, produção intelectual e 

material, comprometida com o fortalecimento do agricultura camponesa e com o 

desenvolvimento territorial sustentável, agroecológico, valorização da cultura e do histórico 

desse sujeito do campo, tendo o trabalho como princípio educativo. 

A concepção de educação exposta no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

(2014 – 2018) deixa explícito que o IFSERTÃO-PE procura formar o ser humano de uma  

forma  integral  para  o  mundo  do  trabalho e,  ao  mesmo  tempo,  atender  as necessidades 

do mercado de trabalho, conforme observado no trecho a seguir:   

 

O  desafio  encontra-se  na  busca  de  integração  dos  diferentes paradigmas 

que  a  Educação  profissional  e  tecnológica  comporta,  quando  se  propõe 

a atender  a  formação  do  homem  integral  para  o  mundo  do  trabalho  e 

as necessidades do mercado de trabalho e produção; na abrangência 

territorial do  Sertão Pernambucano considerando  seu  tamanho  e  

diversidade  econômica, cultural e social. A construção de uma cultura 

acadêmica científica também representa um desafio significativo, uma vez 

que ocasionará o repensar da estrutura  e  processos  organizacionais.  Juntos,  

tais  desafios  constituem-se em  importantes  mudanças  no  clima  e  

comportamento  organizacional  que estrategicamente  deverão  ser  

mediadas  pelas  políticas  de  valorização  do servidor e inovações na gestão 

(PDI 2014-2018, p. 13). 
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A atuação na EPT do Campo tem-se ampliado para além da oferta de cursos, 

compreendendo também a produção de currículos, a formulação e disseminação de modelos 

educacionais e a coordenação buscando participar de programas de educação em áreas 

estratégicas para o campo.  

A EPT do Campo, voltado para a população camponesa, é uma necessidade que 

precisa ser implantada com urgência, uma vez que se entende que esta modalidade é de suma 

importância, pois sua falta leva a um consequente movimento migratório do campo para a 

cidade. Nota-se que esse movimento tem atingidos as famílias camponesas como um todo, 

desanimadas  com  o  baixo pagamento  que  recebem  pelos  produtos  produzidos. Esses 

sujeitos  sonham  com  melhor qualidade  de  vida migrando  para  as  cidades,  achando  que  

tudo  será  mais  fácil  e recompensador. Mas, não é isso que normalmente acontece. Depois 

que saem do campo  e  deixam  para  trás  uma  vida  e  toda  sua  cultura  e  seu  

conhecimento, encontram-se  nas  cidades  em  busca  de  emprego,  mas  sem  experiência  

alguma, acabam ficando com os piores cargos, ou mesmo, desempregados. Além disso, a 

ausência de políticas fortes voltadas para os reais problemas do campo, a ineficiência de uma 

reforma agrária condizente com  a necessidade da realidade de cada  local e as  dificuldades  

regionais  advindas  de  aspectos  geográficos como a seca, expulsam as pessoas do campo. 

De acordo com  Caldart (2002), são muitos os problemas que levam as pessoas a 

saírem do campo. Por isso, se faz necessária uma política pública que defenda o campo como 

um lugar de vida, cultura, moradia, produção e educação. Políticas que defendam um 

tratamento específico para  a  educação  do  campo,  com  enfoque  na Educação  Profissional 

Tecnológica, a qual busque ir além dos conteúdos propedêutico trabalhados em sala de aula, é 

uma educação que contextualiza conteúdos das áreas técnicas e das diversas áreas do 

conhecimento, promovendo uma valorização da história, da cultura, das lutas, da agricultura 

campesina, com uma formação humana e onmilateral. Uma educação que forma o sujeito do 

campo para o mundo do trabalho promovendo o desenvolvimento territorial sustentável.  

O desafio atual é o de construir um projeto amplo, com toda a sociedade do campo e 

com todas as esferas governamentais para implantação da EPT do Campo. Uma construção de 

um projeto político e pedagógico consolidado com as diretrizes e concepções da EPT do 

Campo, com a realidade da área dos projetos da reforma agrária do município de Santa Maria 

da Boa Vista.  

Caldart (2002)  conclui que o desafio para implantação da EPT do Campo que temos, 

enquanto sujeitos é colocar a “bandeira em marcha”, é de abstrair das experiências dos 

debates, das disputas em curso, de um conjunto de ideias que possam orientar o pensar 



141 

 

(especialmente dos educadores) sobre a prática de educação da classe trabalhadora do campo, 

e, sobretudo, possam orientar e projetar outras práticas e políticas de educação. Assim, um 

trabalho que será tanto mais legítimo, quanto realizado de modo coletivo, fazem parte das 

ideias aqui expostas nesse movimento educativo.  

A proposta desse projeto de intervenção foi pensar a EPT do Campo como processo 

de construção de um projeto de educação da população campesina do campo, gestado desde o 

ponto de vista dos camponeses e da trajetória de lutas de suas organizações pelos movimentos 

sociais da terra. Promover uma EPT do Campo como um projeto político e pedagógico 

partindo dos interesses sociais, políticos, culturais, histórico da população camponesa.  

 

 

5.3  EPT DO CAMPO – UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

O projeto de intervenção da implantação da EPT do Campo promoveu a discussão 

dos projetos de ensino, extensão, pesquisa e inovação nas diversas áreas do conhecimento, 

baseado no Catálogo Nacional de Cursos da Educação Profissional e Tecnológica da Rede 

Federal, nos diversos níveis Formação Inicial e Continuada - FIC; Técnico de Nível Médio; 

Superior: Tecnologia, Bacharel e Licenciatura e a Pós-Graduação.  

Os cursos de Formação Inicial Continuada – FIC tiveram como referência o processo 

de trabalho e as necessidades próprias da formação de profissionais para os serviços e a 

produção em Ciência e Tecnologia em todas as áreas do conhecimento. O ensino foi 

compreendido tanto na dimensão humana e onmilateral, técnica especializada, quanto na 

dimensão ético-política, fazendo com que as potencialidades dos sujeitos os prepares para o 

mundo do trabalho e que somem aos esforços sociais para a melhoria da  qualidade  de  vida  

do  população camponesa. 

A organização curricular dos Cursos IFSERTÃO-PE –  Campus Santa Maria da Boa 

Vista foi construída com prerrogativas legais constantes na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB Lei 9.394/96, como também, em uma série de Decretos, Pareceres 

e Resoluções, especialmente a Resolução nº 6 de 20 de Setembro de 2012 da Câmara de 

Educação Básica - CEB do Conselho Nacional de Educação - CNE,  que  versam  sobre  as  

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a EPT do Campo.  

Os princípios que nortearam este Projeto Pedagógico do Curso - PPC dos cursos da 

EPT do Campo são aqueles que visam à formação do cidadão para a vida em sociedade, 

providos de uma formação profissional para atuação  no  mundo do trabalho,  com  base  em  
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fundamentos  científico metodológicos,  sócio históricos e culturais. Tais princípios  estão 

estabelecidos  no Artigo 6 da Resolução nº 6 de 20 de Setembro de 2012 da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.  

Desse modo, entende-se e aponta-se para uma estrutura curricular elaborada com fins 

a integrar a formação profissional e o ensino médio, assim disposto no Artigo 36º-C da LDB:  

 

[...] integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. (BRASIL, 1996a, n.p).  

 

Portanto, a disposição curricular proposta busca contemplar uma integração das 

disciplinas previstas para EPT do Campo - Formação Geral (Base Nacional Comum), 

incluindo também a Parte Diversificada (LDB e Parecer CNE/CEB nº15/98), composta de 

maneira a refletir na realidade sócio histórica e cultural da região, onde o município de Santa 

Maria da Boa Vista está localizado, como versa o Artigo 26 da LDB:  

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigidas pelas  características  regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  

da economia e dos educandos. (BRASIL, 1996a, n.p). 

 

Acrescentam-se, ainda,  as  disciplinas  de  Formação  Específica  (Núcleo 

Profissional) do curso, que se encontram elencadas no Catálogo Nacional de Cursos da Rede 

Federal, de acordo com Parecer nº 11/2008 do Conselho Nacional de Educação e Câmara de 

Educação Básica. Para a estruturação dos cursos da EPT do Campo há uma orientação pela 

concepção de eixo tecnológico, sem desconsiderar as prerrogativas orientadas na LDB para o 

Ensino Profissional Tecnológico. Tais critérios estão dispostos na Resolução do CNE/CEB de 

nº 6 de 20 de setembro de 2012, em seu artigo 13º: 

 

I - a matriz tecnológica deve contemplar métodos, técnicas, ferramentas e 

outros elementos das tecnologias relativas aos cursos; 

II - o núcleo politécnico comum deve corresponder a cada eixo tecnológico 

em que se  situa  o  curso,  que  compreende  os  fundamentos  científicos,  

sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, 

estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização do mesmo 

no sistema de produção social; 

III - os conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e códigos, 

ciências humanas,  matemática  e  ciências  da  natureza,  vinculados  à  

Educação Básica deverão permear o currículo dos cursos técnicos de nível 

médio, de acordo com as especificidades  dos  mesmos,  como  elementos  
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essenciais  para  a  formação  e  o desenvolvimento profissional do cidadão; 

[...] (BRASIL, 2012, n.p). 

 

A  Base  Nacional  Comum  do  Ensino  Profissional Tecnológico é  permeada  por  

valores  para formação humana e social, que se encontram tanto na LDB, quanto no Artigo 2 

da Resolução da CEB nº 3, de 26 de Junho de 1998, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Profissional Tecnológico: 

 

I - os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática;  

II - os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca.  (BRASIL, 1998b) 

 

O currículo ainda atende a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a LDB 

incluindo a obrigatoriedade de inserção no currículo da temática “História e Cultura  Afro  -

Brasileira”,  devendo  ser  ministrada,  em  especial,  nas  áreas  de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras.  

Uma EPT do Campo que seja sustentável para essas comunidades, promovendo um 

processo de desenvolvimento sustentável do campo, “[...] está no  trabalho  (todos  devem  

trabalhar),  na  apropriação dos  meios  de  produção  pelos  próprios trabalhadores  e  na  terra  

como  meio  de  produzir  vida e  identidade  (e  não  como  negócio)” (ITERRA, 2007, p. 12). 

O campo aqui não é compreendido apenas como um setor da economia, mas como um 

território,  espaço de vida com todas as dimensões próprias da existência  humana:  produção,  

trabalho,  mercado,  tecnologia,  mas  também  educação,  saúde, lazer, cultura, organização 

política (FERNANDES, 2006). 

Caldart (2003) defende a EPT do Campo com objetivo de uma formação humana 

onmilateral, “ciência, tecnologia, cultura, arte potencializadas como ferramentas de superação 

da alienação do trabalho e na perspectiva de um desenvolvimento humano omnilateral”, que 

resgate a história, a identidade, a cultura, os valores do campesinato, a luta, a política,  a 

agroecologia, a cooperação e o desenvolvimento territorial sustentável. 

Uma educação do campo para a população do campo, por meio de um projeto 

político e pedagógico juntamente com a população campesina, com objetivo de fazer com eles 

e para eles. Essa é a grande diferença nessa construção de uma educação para todos. Como 

afirmar Caldart (2003, p.14) “[...] não há escolas do campo num  campo  sem  perspectivas,  

com  o  povo  sem  horizontes  e  buscando  sair  dele”. 
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5.4  A EXECUÇÃO DO PROJETO INTERVENÇÃO 

 

Inicialmente, no mês de abril de 2017, foi ofertado o primeiro curso FIC no território 

do Assentamento Nossa Senhora da Conceição,  numa parceria do IFSERTÃO-PE – Campus 

Santa Maria da Boa Vista e a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista, conforme o 

plano de curso abaixo: 

 

PLANO DE CURSO 

Curso FIC: Gestão do Cooperativismo e Associativismo 

Carga horária total: 160 horas  

Vagas: 40 alunos 

Turmas: 02 (duas)  

Turno: Manhã (8h às 12h) e Tarde (13h às 17h) 

Professor: Jeziel Junior da Cruz  

  

OBJETIVO  DO CURSO 

O curso de Gestão do Cooperativismo e Associativismo visa proporcionar ao aluno a 

capacidade de entender a economia solidária e as ferramentas para desenvolver e poder 

avaliar a construção desse processo, como também, a importância do trabalho coletivo. Tem 

também como objetivo apresentar os caminhos para a conquista do desenvolvimento 

territorial sustentável através da cooperação. 

 

PARTE I 

Fundamentos do Cooperativismo – 100H 

 

EMENTA 

Noções Básico de Cooperativismo: 

Diferença entre Empresa x Cooperativa x Associação;  

Economia solidária 

Desenvolvimento Territorial Sustentável 

Princípios do Cooperativismo;  

Fundamentos do Cooperativismo;  

Processo Administrativo do Cooperativismo;  

Normas Avaliação de aprendizagem; 

 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar ao participante o conhecimento e o desenvolvimento de práticas administrativas 

necessárias a uma gestão efetiva e eficaz de cooperativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definição de Cooperativismo; 

 Compreender as origens princípios e bases e evolução do cooperativismo; 

 Compreender que a cooperativa como parte de um sistema de cooperação solidária; 

 Estrutura e Funcionamento da Cooperativa;  

http://www.logisticadescomplicada.com/category/gestao/
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 Reconhecer a importância da cooperativa para o desenvolvimento territorial sustentável; 

 Compreender a função da diretoria na cooperativa; 

 Caracterizar os conceitos operacionais essenciais à gestão da cooperativa;  

 

PARTE II 

Fundamentos do Associativismo – 60H 

 

EMENTA 

Noções Básico do Associativismo: 

Economia solidária; 

Desenvolvimento Territorial Sustentável; 

Princípios do Associativismo;  

Fundamentos do Associativismo;  

Processo Administrativo do Associativismo;  

Normas Avaliação de aprendizagem; 

 

OBJETIVO GERAL 

Propiciar ao participante o conhecimento e o desenvolvimento de práticas administrativas 

necessárias a uma gestão efetiva e eficaz das associações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definição de Associativismo; 

 Compreender as origens princípios e bases e evolução do associativismo; 

 Compreender que a associação como parte de um sistema de cooperação solidária; 

 Estrutura e Funcionamento da Associação;  

 Reconhecer a importância da associação para o desenvolvimento territorial sustentável; 

 Compreender a função da diretoria na associação; 

 Caracterizar os conceitos operacionais essenciais à gestão da associação; 

 

METODOLOGIA 

O curso terá breves exposições, trabalhos de grupos, apresentações, documentários e debates. 

Será solicitada a maior participação possível. Entende-se como participação o levantamento 

de questões relativas ao ponto em discussão ou aspectos correlatos, comentários críticos, 

apresentação de textos ou outro recurso que contribua para o rendimento do curso. As leituras 

indicadas devem ser consideradas como referência. Aconselham-se outras leituras, a critério 

dos participantes. A leitura deve ser prévia e os participantes devem trazer os livros de 

consulta, preferentemente de autores variados. 

 

 

Houve uma chamada pública pelo IFSERTÃO-PE – Campus Santa Maria da Boa 

Vista, por meio de edital para a participação no curso, que teve uma procura muito grande, 

sendo necessário fazer uma ratificação do edital abrindo outra turma extra. 

Foram quatro meses de cursos com uma dinâmica na participação e com muitas 

práticas pedagógicas: visitas técnicas; aulas práticas; trabalhos em grupo; trabalhos 

individuais e os alunos implantaram uma cooperativa no território a Cooperativa dos 

http://www.logisticadescomplicada.com/category/gestao/
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Assentados do Assentamento Nossa Senhora da Conceição – COOAMA. No final, os alunos 

receberam certificados de conclusão. 

A COOAMA tem 22 cooperados e foi implantada com objetivo de agregar valor as 

produtos do campo e dar outras oportunidades para os camponeses. A princípio foi 

desenvolvido o projeto da Horta Saudável, beneficiamento e processamento das frutas como 

goiaba e banana na fabricação artesanal de doces, geleias e compotas.  Com isso, os alunos 

tiveram a oportunidade de comercializar seus produtos nas cidades próximas, bem como, a 

participação das feiras da agricultura camponesa e dos produtos do município. 

Após três meses em atuação, houve uma demanda por parte das cooperadas, que 

solicitaram um curso de corte e costura, que foi implantado e viabilizado com a parceria do IF 

SERTÃO-PE – Campus Santa Maria da Boa Vista e a Prefeitura Municipal de Santa Maria da 

Boa Vista, conforme o plano de curso abaixo: 

 

PLANO DE CURSO 

Curso: FIC Gestão do Corte e Costura 

Carga horária total: 80 horas  

Vagas: 30 alunos 

Turmas: 02 (duas)  

Turno: Manhã (8h às 12h) e Tarde (13h às 17h) 

Professores: Jeziel Junior da Cruz e Maria Lucia Ferreira da Silva  

  

APRESENTAÇÃO 

O curso de Gestão do Corte e Costura visa proporcionar aos alunos conhecimentos na área 

gestão, competência técnica e atitudinal para as habilidades necessárias ao corte e costura, a 

fim de proporcionar uma alternativa de desenvolvimento territorial sustentável, a inclusão 

social e econômica solidária, através da ocupação e geração de renda com competência ética. 

 

PARTE I 

Tecnologia de Corte e Confecção 80h: 

 Identificar as instalações, equipamentos e pessoal necessários no setor de risco e corte de 

para o atelier; 

 Executar métodos e processos de planejamento de encaixe; 

 Efetuar o risco de moldes de produtos do vestuário; 

 Conhecer o processo de enfesto e corte; 

 Conhecer o processo de costura; 

 Reconhecer operações básicas de costura; 

 Analisar ficha técnica do produto (operações de costura). 

 

PARTE II 

Técnica de Costura 40h: 

 Reconhecer os principais tipos de máquinas, aparelhos e equipamentos de costura 

utilizados no setor de confecção do vestuário; 

 Identificar os diferentes tipos de pontos de costura; 
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 Executar a distribuição dos cortes e aviamentos no setor da confecção para dar suporte ao 

costureiro industrial; 

 Costurar e montar artigos do vestuário de nível básico em tecidos plano e em malha 

 

EMENTA 

A importância da promoção desse curso refere-se a grande demanda da qualificação dessa 

população dos territórios da reforma agrária e de grande relevância social. Parte da 

necessidade de desenvolver potencialidades, emponderar as mulheres camponesas, agregar 

novos arranjos produtivos, além de compreender a gestão na área de corte costura, com base 

na economia solidária. O curso também visa fortalecer cada vez mais a agricultura 

camponesa, promovendo a sustentabilidade, ao cidadão, a família a comunidade e o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Propiciar ao participante conhecimento e desenvolvimento de práticas da área de confecção 

através do corte e costura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer as tecnologias relacionadas à Técnica do Corte e da Costura de fibras têxteis; 

 Conhecer práticas de gestão;  

 Estimular o desenvolvimento de práticas como alternativa para o desenvolvimento 

territorial sustentável;  

 Compreender os processos de socialização humana em âmbito coletivo;  

 Identificar os principais materiais e equipamentos utilizados nas técnicas de Corte e 

Costura;  

 Reconhecer os diversos tipos de máquina de costura, assim como, manuseá-las; 

 Compreender noções básicas de medidas de comprimento;  

 Confeccionar moldes de roupas básicas; confeccionar produtos de vestuários;  

 Aplicar técnica para corte de tecidos; compreender conceitos de ética e cidadania.  

 

METODOLOGIA 

O curso terá breves exposições, trabalhos de grupos, apresentações, documentários e debates. 

Será solicitada a maior participação possível. Entende-se como participação o levantamento 

de questões relativas ao ponto em discussão ou aspectos correlatos, comentários críticos, 

apresentação de textos ou outro recurso que contribua para o rendimento do curso. As leituras 

indicadas devem ser consideradas como referência. Aconselham-se outras leituras, a critério 

dos participantes. A leitura deve ser prévia e os participantes devem trazer os livros de 

consulta, preferentemente de autores variados. 

 

 

Para o curso FIC de Corte Costura houve uma chamada pública pela Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Social de Santa Maria da Boa Vista, por meio de edital para a 

participação. Essa oferta teve uma procura muito grande, sendo necessário fazer uma 

ratificação do edital abrindo outra turma extra. 

Foram seis meses de cursos com uma dinâmica na participação e com muitas práticas 

pedagógicas; visitas técnicas; aulas práticas; trabalhos em grupo; trabalhos individuais e os 

alunos na conclusão do curso fizeram um desfile para toda a comunidade. No final, os alunos 
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receberam certificados de conclusão. 

O Atelier AME atualmente tem 16 mulheres que estão com 8 equipamentos próprios 

e estão produzindo para a comunidade, bem como a confecção de fardamentos da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria da Boa Vista, visando o crescimento para uma marca própria de 

roupa unissex. 

Essas mulheres já estão vivendo exclusivamente desse atelier, almejando abrir novos 

clientes na região, pois a demanda tem sido grande. Isso tem proporcionado qualidade de vida 

para essas famílias, bem como oportunidade de trabalho na comunidade para todos. As 

demais ex-alunas estão produzindo as suas próprias roupas, roupas para as famílias e para a 

comunidade, o que tem promovido um complemento no sustento familiar. 

Como estratégia de sustentação da qualidade e da abrangência da EPT do Campo, a 

produção e a difusão de conhecimentos gerais, das diversas áreas do conhecimento, se 

associam aos conhecimentos específicos que estruturam a formação técnica. Com base neste 

princípio, inserem-se outras habilitações técnicas, principalmente aquelas voltadas para jovens 

em idade escolar. 

Os cursos dirigidos aos camponeses da área da reforma agrária com formação básica 

já desenvolvida em etapas anteriores de escolarização, associados aos conhecimentos por eles 

construídos em suas experiências de vida e de trabalho, tem sido um importante apoio para a 

estrutura de Educação Básica. A EPT do Campo para a Educação  de Jovens e Adultos - EJA 

está voltado para os trabalhadores do campo que não concluíram o Ensino Médio.. 

O conjunto de Cursos em Nível de Formação Inicial e Continuada destina-se à 

qualificação, requalificação, atualização, desenvolvimento e  aperfeiçoamento dos 

trabalhadores do campo, permitindo-lhes condições para o exercício de novas atividades, a 

ampliação de suas potencialidades, bem como, o conhecimento de novas tecnologias e sócio-

cultural em determinada área do conhecimento. 

O desenvolvimento das atividades de pesquisa na EPT do Campo contribuiu de 

forma significativa para a sistematização de experiências exitosas do campo e na formação 

humana. Destaca-se também, o desenvolvimento de propostas pedagógicas inovadoras em 

diferentes áreas do conhecimento e de materiais didáticos, baseados na pesquisa com 

diferentes formas de linguagem e suportes. Os objetivos dessas atividades de pesquisa e de 

desenvolvimento tecnológico, realizadas  pela  EPT do Campo são: 

 O desenvolvimento de pesquisas em torno dos conteúdos técnico-científicos no âmbito da 

formação humana oferecida pela EPT do Campo, assim como sobre os  processos  

didático-pedagógicos  utilizados; 
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 A produção de conhecimento que considere a EPT do Campo, tanto nos seus aspectos 

político pedagógicos, quanto na sua relação com  as  demandas  sociais; 

 O  desenvolvimento  de  propostas  curriculares  para  a  formação humana de  

trabalhadores  do campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A  presente  dissertação  abordou  a  importância da Educação Profissional e 

Tecnológica do Campo nos Assentamentos da Reforma Agrária, trazendo  uma experiência 

educativa desenvolvida no Assentamento Nossa Senhora da Conceição, em Santa Maria da  

Boa Vista,  no  Sertão  de  Pernambuco.  Neste sentido,  faz-se necessário  retomar  aqui nas 

conclusões  algumas reflexões em torno da experiência em questão. 

A EPT do Campo é uma bandeira de luta dos movimentos sociais sem terra,  que  

está  alinhada  com  as  principais lutas dentro do seu contexto  e  com  um projeto  histórico  

emancipatório.  Neste  projeto,  a  EPT do Campo se  apresenta  como  uma modalidade de 

educação estratégica para a formação de jovens e adultos,  e não se expressa somente como 

um instrumento  de  apropriação  de  conhecimento  humano-histórico,  mas  como  condição 

fundamental para os processos de transformação para o trabalho, mesmo entendendo os 

limites de infraestrutura para sua implantação. Nesse sentido, a EPT do Campo está sendo 

construída a partir da base, buscando atender as demandas sociais como um direito de 

cidadania. 

Dessa  forma, a EPT do Campo, mediante  as  suas  lutas  e  as contradições  de  seu  

tempo,  vem construindo um  projeto  educativo  capaz  de  incorporar  o legado histórico da 

classe trabalhadora. Com sua ousadia criativa,  pensa  um  projeto  que  extrapola  as próprias 

limitações,  na  medida  que  baseia-se em  princípios filosóficos e pedagógicos que 

consideramos centrais para pensar a EPT do Campo, na perspectiva da classe trabalhadora. 

A EPT do Campo se constitui como seu programa máximo de formação de sujeito 

do campo situados em seus territórios, tornando-se, em certa medida, referência para outros 

territórios, mas a sua construção não se dá de forma homogênea, nem no mesmo tempo.  

Essa  pesquisa demonstrou  que a implantação desse projeto depende de diversos 

fatores da  realidade,  no  entanto,  faz-se necessário  elencar  ao  menos  três  condições: 

  a)  a construção de um projeto de forma coletiva entre as instituições e os órgãos de 

educação da região, das três esferas governamentais, os movimentos sociais sem-terra e as 

associações dos assentamentos da área da reforma agrária; 

 b) a formação de um grupo de trabalho ou de uma equipe (coletiva), com tarefas 

específicas para desenvolver o projeto em construção, para  acompanhar sua implantação e o 

envolvimento de pessoas da comunidade, além de militantes que tenham a EPT do Campo 

como um desafio a ser conquistado;  
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c) a relação com o poder público  local, estadual e federal  que estão na ponta,  e são 

os  gestores  das  políticas  públicas;   

d)  envolver os alunos, professores, servidores e os demais sujeitos moradores   a se 

envolverem no projeto de implantação da EPT do Campo,  juntamente com os movimentos 

sociais sem terra. Somente assim, por meio do envolvimento de todos os sujeitos do campo, 

com a participação das instituições governamentais e não governamentais, mediantes as 

contradições na relação com o poder público e o MST, pôde-se construir um importante 

projeto para implantação da EPT do Campo na área da Reforma Agrária no município de 

Santa Maria da Boa Vista.  

Essa foi uma experiência de trabalho articulado e  cooperado  entre todos, e, por isso, 

foi possível ter um projeto de educação que compreende o sujeito como um todo, com as 

bases na agricultura camponesa, na valorização do meio em que vive, nas perspectivas 

ambiental, social e  cultural e na agroecologia, buscando fortalecer o coletivo e promovendo o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

A partir da experiência prático-teórico desenvolvida no Assentamento Nossa 

Senhora da Conceição, esse coletivo expressou os impactos da implantação da EPT do Campo 

nesses territórios, promovendo a valorização do campesinato, do resgate da cultura, das 

práticas da agricultura camponesa de base agroecológica, além da cooperação entre os 

camponeses e o desenvolvimento sustentável do território. Portanto, trata-se  da construção de 

um projeto autônomo na esfera pública,  sob o acompanhamento do MST,  pensando e 

realizando ações educativas com vistas a formação e a qualificação do sujeito do campo. Por 

meio deste projeto, os sujeitos deixaram de pensar e atuar de maneira individual e passaram a 

ter preocupações político-pedagógicas mais amplas.  

É preciso um envolvimento muito maior da sociedade camponesa do ponto de vista 

organizativo e da participação efetiva para a construção de um projeto como este na prática. 

Precisa de fato colocarem as  “mãos  na  massa”  e  ajudarem  a  construir  uma nova 

esperança para esse coletivo. 

Esses territórios são constituídos por diferentes sujeitos e suas estruturas, com 

pessoas, casadas ou não, com filhos ou não, por outros dispositivos, mas também, dizem 

respeito a como se produz e reproduz a  vida  nessas localidades:  formas  diversas  de  

trabalho;  manifestações  culturais, presença  ou  ausência  de  cooperativas  e/ou  associações,    

bioma  regional  e   especificidade  da  natureza  no  território,  lutas  que  travam  para  viver  

melhor  e  etc.  
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Essas famílias camponesas tem essas questões que fazem parte de um  todo  que  é  o  

assentamento, e  que estão relacionadas ao processo de educação, sobretudo, a educação e ao 

trabalho do campo. Logo, faz-se necessário alargar a compreensão em torno do que é o 

território para essas famílias camponesas, além de suas formas de participação na educação é 

fundamental. 

Esses sujeitos precisam caminhar de forma coletiva para a construção desse projeto 

de educação, no sentido de uma articulação mais efetiva, promovendo uma educação ampla e 

democrática com a participação de todos: educadores, estudantes e comunidade. Precisam 

promover constantemente uma EPT do Campo tendo como exemplo essa experiência de 

projeto de intervenção realizada no Assentamento Nossa Senhora da Conceição, 

demonstrando esforços coletivos que buscam promover educação de qualidade voltada para o 

trabalho. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU JURIDICAMENTE INCAPAZES - Resolução Nº 

466/12 CNS) 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU JURIDICAMENTE INCAPAZES - Resolução Nº 

466/12 CNS) 
  

Convidamos o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa Educação Profissional e Tecnológica  

na Perspectiva da Formação Humana no Campo, na área da Reforma Agrária no município de Santa 

Maria da Boa Vista, que está sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz, com endereço Rua 

Lamartine Babo, 41 CEP 56332-530 – Petrolina – PE.;  Telefone 87 98806 9284; E-mail 

jeziel.junior@globo.com; para contato do pesquisador responsável  (inclusive ligações a cobrar) e está sob a 

orientação de: Marize Souza Carvalho Telefones para contato: 71 99113 9658, e-mail marize.ufba@gmail.com.  

  

Este Termo de Consentimento pode conter informações que o/a senhor/a não entenda. Caso haja alguma dúvida, 

pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre sua 

participação na pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar em fazer 

parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o/a senhor/a não será penalizado (a) de forma alguma. O 

(a) Senhor (a) tem o direito de desistir da participação na pesquisa em qualquer tempo, sem qualquer penalidade.   

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Descrição da pesquisa: os objetivos são: Elaborar um Projeto para implantação de Educação Profissional e 

Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da 

Boa Vista – PE., visando a formação e a capacitação de jovens e adultos para o mundo do trabalho e 

promovendo ciência tecnológica. Promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades; a 

responsabilidade socioambiental local; uma educação comprometida com as múltiplas necessidades sociais, 

valorizando as crenças, as culturas e a sua identidade. Incluindo essa população do campo na politica 

educacional como condição de um projeto de educação, vinculando a um projeto de desenvolvimento 

regional. A fim de atingir os objetivos propostos, o (a) Senhor (a) será entrevistado (a) de modo individual e 

coletivo, através da metodologia da pesquisa-ação, utilizando um questionário estruturado, com apresentação 

enloco da definição da Educação Profissional Tecnológica. No contato inicial de uma forma coletiva 

(palestra) para apresentação da Educação Profissional Tecnológica, o (a) senhor (a) será consultado (a) 

através de uma pesquisa de campo, sobre o interesse da implantação dessa modalidade de Educação na área 

da Reforma Agrária ou diante do quadro atual se há uma real necessidade de recolocação para o mundo do 

trabalho. 

 Especificação dos riscos diretos: A participação neste estudo poderá causar aos senhores, riscos de ordem 

psicológica ou emocional como: desconfortos, constrangimentos, timidez por saber tão pouco sobe o assunto, 

receios de quebra de sigilo ou cansaço em responder ao roteiro e ao formulário, além da possibilidade de 

sentir vergonha em socializar as condições social, econômica e ambiental que se encontra essas áreas.  Desde 

mailto:jeziel.junior@globo.com


165 

 

modo, a fim de minimizar ou evitar tal quadro, será feito contato inicial em forma de palestra, definindo sobre 

Educação Profissional Tencologica, a sua importância e se efeito na sua implantação, vantagens e 

desvantagens, com posterior agendamento da entrevista, de acordo com a conveniência do participante. 

Pretende-se encontrar o entrevistado de forma individual, em seu ambiente de casa, realizando os 

esclarecimentos prévios sobre os objetivos e a estrutura das técnicas de coleta de dados. Também será lido em 

voz alta, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso seja necessário. Assegura-se também, 

o compromisso ao (à) senhor (a), que será indenizado (a) por meio de decisão judicial, por qualquer dano 

comprovado proveniente da participação nesta pesquisa.   

 

Descrever os benefícios diretos e indiretos: O/a entrevistado que queira participar desta pesquisa não terá 

benefício direto. No entanto, acredita-se, que com essa implantação da Educação Profissional Tecnológica na 

área da Reforma Agrária, poderá fornecer qualidade de vida para ele e seus descendentes, além de promover o 

desenvolvimento local sustentável. Para isso, os pesquisadores se comprometem em divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto na RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 

DE DEZEMBRO DE 2012. 

Os dados coletados nesta pesquisa, pelos questionário de entrevistas, ficarão armazenados em pastas de arquivo e 

no computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz no endereço acima 

informado, pelo período de 5 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a 

sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também 

garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério 

Pereira, 72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br;  ou poderá 

consultar  a Comissão nacional de Ética em Pesquisa, Telefone (61) 3315-5877, conep.cep@saude.gov.br.  O 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir nas 

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

 

 

 

 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, CPF 

_________________, abaixo assinado, após a leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo, Elaborar 

um Projeto para implantação de Educação Profissional e Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na 

área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da Boa Vista – PE., como voluntário (a). Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
mailto:conep.cep@saude.gov.br
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assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de 

meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 

 

 

Santa Maria da Boa Vista – PE,  _____ de _________________ de 2018 

 

 

 

Assinatura do participante: ____________________________________________________ 

 

 

Impressão Digital 

 

 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite  

do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

NOME: 

 

NOME: 

ASSINATURA: 

 

ASSINATURA: 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU JURIDICAMENTE INCAPAZES –  

Resolução Nº 466/12 CNS) 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU JURIDICAMENTE INCAPAZES –  

Resolução Nº 466/12 CNS) 
 

 

Convidamos o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa Educação Profissional e Tecnológica  

na Perspectiva da Formação Humana no Campo, na área da Reforma Agrária no município de Santa 

Maria da Boa Vista, que está sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz, com endereço Rua 

Lamartine Babo, 41 CEP 56332-530 – Petrolina – PE.;  Telefone 87 98806 9284; E-mail 

jeziel.junior@globo.com; para contato do pesquisador responsável  (inclusive ligações a cobrar) e está sob a 

orientação de: Marize Souza Carvalho Telefones para contato: 71 99113 9658, e-mail marize.ufba@gmail.com.  

  

Este Termo de Consentimento pode conter informações que o/a senhor/a não entenda. Caso haja alguma dúvida, 

pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre sua 

participação na pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar em fazer 

parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o/a senhor/a não será penalizado (a) de forma alguma. O 

(a) Senhor (a) tem o direito de desistir da participação na pesquisa em qualquer tempo, sem qualquer penalidade.   

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Descrição da pesquisa: os objetivos são: Elaborar um Projeto para implantação de Educação Profissional e 

Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da 

Boa Vista – PE., visando a formação e a capacitação de jovens e adultos para o mundo do trabalho e 

promovendo ciência tecnológica. Promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades; a 

responsabilidade socioambiental local; uma educação comprometida com as múltiplas necessidades sociais, 

valorizando as crenças, as culturas e a sua identidade. Incluindo essa população do campo na politica 

educacional como condição de um projeto de educação, vinculando a um projeto de desenvolvimento 

regional. A fim de atingir os objetivos propostos, o (a) Senhor (a) será entrevistado (a) de modo individual e 

coletivo, através da metodologia da pesquisa-ação, utilizando um questionário estruturado, com apresentação 

enloco da definição da Educação Profissional Tecnológica. No contato inicial de uma forma coletiva 

(palestra) para apresentação da Educação Profissional Tecnológica, o (a) senhor (a) será consultado (a) 

através de uma pesquisa de campo, sobre o interesse da implantação dessa modalidade de Educação na área 

da Reforma Agrária ou diante do quadro atual se há uma real necessidade de recolocação para o mundo do 

trabalho. 

 Especificação dos riscos diretos: A participação neste estudo poderá causar aos senhores, riscos de ordem 

psicológica ou emocional como: desconfortos, constrangimentos, timidez por saber tão pouco sobe o assunto, 

receios de quebra de sigilo ou cansaço em responder ao roteiro e ao formulário, além da possibilidade de 
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sentir vergonha em socializar as condições social, econômica e ambiental que se encontra essas áreas.  Desde 

modo, a fim de minimizar ou evitar tal quadro, será feito contato inicial em forma de palestra, definindo sobre 

Educação Profissional Tencologica, a sua importância e se efeito na sua implantação, vantagens e 

desvantagens, com posterior agendamento da entrevista, de acordo com a conveniência do participante. 

Pretende-se encontrar o entrevistado de forma individual, em seu ambiente de casa, realizando os 

esclarecimentos prévios sobre os objetivos e a estrutura das técnicas de coleta de dados. Também será lido em 

voz alta, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso seja necessário. Assegura-se também, 

o compromisso ao (à) senhor (a), que será indenizado (a) por meio de decisão judicial, por qualquer dano 

comprovado proveniente da participação nesta pesquisa.   

 

Descrever os benefícios diretos e indiretos: O/a entrevistado que queira participar desta pesquisa não terá 

benefício direto. No entanto, acredita-se, que com essa implantação da Educação Profissional Tecnológica na 

área da Reforma Agrária, poderá fornecer qualidade de vida para ele e seus descendentes, além de promover o 

desenvolvimento local sustentável. Para isso, os pesquisadores se comprometem em divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto na RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 

DE DEZEMBRO DE 2012. 

Os dados coletados nesta pesquisa, pelos questionário de entrevistas, ficarão armazenados em pastas de arquivo e 

no computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz no endereço acima 

informado, pelo período de 5 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a 

sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também 

garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério 

Pereira, 72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br;  ou poderá 

consultar  a Comissão nacional de Ética em Pesquisa, Telefone (61) 3315-5877, conep.cep@saude.gov.br.  O 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir nas 

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, CPF 

_________________, abaixo assinado, após a leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
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e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo, Elaborar 

um Projeto para implantação de Educação Profissional e Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na 

área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da Boa Vista – PE., como voluntário (a). Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de 

meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 

 

 

Santa Maria da Boa Vista – PE,  _____ de _________________ de 2018 

 

 

 

Assinatura do participante: ____________________________________________________ 

 

 

Impressão Digital 

 

 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em 

participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

NOME: 

 

NOME: 

ASSINATURA: 

 

ASSINATURA: 
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APÊNDICE C 

 

REGISTRO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS 

LEGALMENTE INCAPAZES (Resolução Nº 466/12 CNS; resolução nº 510/16 CNS) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

REGISTRO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS 

LEGALMENTE INCAPAZES (Resolução Nº 466/12 CNS; resolução nº 510/16 CNS) 
  

O que é assentimento? 

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo, da sua faixa de idade, 

para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por 

mais simples que possam parecer. 

 

 Convidamos você para participar, como voluntário (a), da pesquisa: Educação Profissional e 

Tecnológica  na Perspectiva da Formação Humana no Campo, na área da Reforma Agrária no município 

de Santa Maria da Boa Vista, que está sob a responsabilidade do pesquisador: Jeziel Junior da Cruz; 

endereço Rua Lamartine Babo, 41 CEP 56332-530 – Petrolina – PE.;  Telefone 87 98806 9284; E-mail 

jeziel.junior@globo.com (Inclusive ligações a cobrar) e está sob a orientação de: Marize Carvalho Telefones 

para contato: 71 99113 9658, e-mail marize.ufba@gmail.com.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Descrição da pesquisa: os objetivos são: Elaborar um Projeto para implantação de Educação Profissional e 

Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da 

Boa Vista – PE., visando a formação e a capacitação de jovens e adultos para o mundo do trabalho e 

promovendo ciência tecnológica. Promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades; a 

responsabilidade socioambiental local; uma educação comprometida com as múltiplas necessidades sociais, 

valorizando as crenças, as culturas e a sua identidade. Incluindo essa população do campo na politica 

educacional como condição de um projeto de educação, vinculando a um projeto de desenvolvimento 

regional. A fim de atingir os objetivos propostos, o (a) Senhor (a) será entrevistado (a) de modo individual e 

coletivo, através da metodologia da pesquisa-ação, utilizando um questionário estruturado, com apresentação 

enloco da definição da Educação Profissional Tecnológica. No contato inicial de uma forma coletiva 

(palestra) para apresentação da Educação Profissional Tecnológica, o (a) senhor (a) será consultado (a) 

através de uma pesquisa de campo, sobre o interesse da implantação dessa modalidade de Educação na área 

da Reforma Agrária ou diante do quadro atual se há uma real necessidade de recolocação para o mundo do 

trabalho. 

 Especificação dos riscos diretos: A participação neste estudo poderá causar aos senhores, riscos de ordem 

psicológica ou emocional como: desconfortos, constrangimentos, timidez por saber tão pouco sobe o assunto, 



171 

 

receios de quebra de sigilo ou cansaço em responder ao roteiro e ao formulário, além da possibilidade de 

sentir vergonha em socializar as condições social, econômica e ambiental que se encontra essas áreas.  Desde 

modo, a fim de minimizar ou evitar tal quadro, será feito contato inicial em forma de palestra, definindo sobre 

Educação Profissional Tencologica, a sua importância e se efeito na sua implantação, vantagens e 

desvantagens, com posterior agendamento da entrevista, de acordo com a conveniência do participante. 

Pretende-se encontrar o entrevistado de forma individual, em seu ambiente de casa, realizando os 

esclarecimentos prévios sobre os objetivos e a estrutura das técnicas de coleta de dados. Também será lido em 

voz alta, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso seja necessário. Assegura-se também, 

o compromisso ao (à) senhor (a), que será indenizado (a) por meio de decisão judicial, por qualquer dano 

comprovado proveniente da participação nesta pesquisa.   

 

Descrever os benefícios diretos e indiretos: O/a entrevistado que queira participar desta pesquisa não terá 

benefício direto. No entanto, acredita-se, que com essa implantação da Educação Profissional Tecnológica na 

área da Reforma Agrária, poderá fornecer qualidade de vida para ele e seus descendentes, além de promover o 

desenvolvimento local sustentável. Para isso, os pesquisadores se comprometem em divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto na RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 

DE DEZEMBRO DE 2012. 

Os dados coletados nesta pesquisa, pelos questionário de entrevistas, ficarão armazenados em pastas de arquivo e 

no computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz no endereço acima 

informado, pelo período de 5 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a 

sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também 

garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério 

Pereira, 72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br;  ou poderá 

consultar  a Comissão nacional de Ética em Pesquisa, Telefone (61) 3315-5877, conep.cep@saude.gov.br.  O 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir nas 

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

 

 

Petrolina, 29 de Setembro de 2017  

 

 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 

 

 

 

 

 

 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 Este Termo de Assentimento poderá conter informações que você não entenda. Caso haja alguma 

dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando, seus pais e/ou seu responsável legal para que esteja bem 

esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa.  

mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
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 Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar em fazer parte do estudo, 

assine este documento que será rubricado e assinado por seus pais ou seu responsável legal, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

  Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Você tem o direito de desistir da 

participação na pesquisa em qualquer tempo, sem qualquer penalidade.   

 As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, 

sendo assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários.  

 Os dados coletados nesta pesquisa (Gravações, entrevistas, fotos, filmagens, etc), ficarão armazenados 

em (Pastas de arquivo, computador pessoal), sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço (Informado 

acima ou colocar o endereço do local), pelo período mínimo de 05 anos.  

 O/A voluntário/a não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas 

para a participação serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida a indenização em 

casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extrajudicial.  

 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério Pereira, 

72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, que tem horário de 

funcionamento de segunda à quinta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h. http://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br.  

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir 

nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, objetivando contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos.  O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.  

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) Voluntário (a) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a)  Responsável Legal ou Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO COMO VOLUNTÁRIO (A) 
 

Eu, _______________________________________________________________, portador(a) do documento de 

Identidade: _______________________ CPF _____________________(se já tiver documento), fui informado(a) 

dos objetivos da pesquisa de maneira clara/ detalhada e esclareci minhas dúvidas.  
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Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável legal poderá 

modificar a decisão de minha participação se assim o desejar, mesmo já tendo assinado o consentimento/ 

assentimento. 

Declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 
____________________________ ,  ___________________________. 

Local e Data 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do (da) Participante/ Voluntário (a) 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Responsável Legal ou Pais 

 

Presenciamos a realização de esclarecimentos sobre a pesquisa, aceite do sujeito em participar da 

pesquisa, bem como o assentimento do responsável legal ou pais do voluntário (a). 

 

NOME COMPLETO: 

 

 

NOME COMPLETO: 

ASSINATURA: 

 

 

ASSINATURA: 

 

OBs. 02 Testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores. 
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução Nº 466/12 CNS) 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução Nº 466/12 CNS 

 

 Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa Educação Profissional e 

Tecnológica  na Perspectiva da Formação Humana no Campo, na área da Reforma Agrária no município 

de Santa Maria da Boa Vista, que está sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz, com 

endereço Rua Lamartine Babo, 41 CEP 56332-530 – Petrolina – PE.;  Telefone 87 98806 9284; E-mail 

jeziel.junior@globo.com; para contato do pesquisador responsável  (inclusive ligações a cobrar) e está sob a 

orientação de: Marize Carvalho Telefones para contato: 71 99113 9658, e-mail marize.ufba@gmail.com.  

  

Ao ler este documento, caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para 

que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, 

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) 

não será penalizado (a) de forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o 

consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Descrição da pesquisa: os objetivos são: Elaborar um Projeto para implantação de Educação Profissional e 

Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da 

Boa Vista – PE., visando a formação e a capacitação de jovens e adultos para o mundo do trabalho e 

promovendo ciência tecnológica. Promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades; a 

responsabilidade socioambiental local; uma educação comprometida com as múltiplas necessidades sociais, 

valorizando as crenças, as culturas e a sua identidade. Incluindo essa população do campo na politica 

educacional como condição de um projeto de educação, vinculando a um projeto de desenvolvimento 

regional. A fim de atingir os objetivos propostos, o (a) Senhor (a) será entrevistado (a) de modo individual e 

coletivo, através da metodologia da pesquisa-ação, utilizando um questionário estruturado, com apresentação 

enloco da definição da Educação Profissional Tecnológica. No contato inicial de uma forma coletiva 

(palestra) para apresentação da Educação Profissional Tecnológica, o (a) senhor (a) será consultado (a) 

através de uma pesquisa de campo, sobre o interesse da implantação dessa modalidade de Educação na área 

da Reforma Agrária ou diante do quadro atual se há uma real necessidade de recolocação para o mundo do 

trabalho. 

  

Especificação dos riscos diretos: A participação neste estudo poderá causar aos senhores, riscos de ordem 

psicológica ou emocional como: desconfortos, constrangimentos, timidez por saber tão pouco sobe o assunto, 

receios de quebra de sigilo ou cansaço em responder ao roteiro e ao formulário, além da possibilidade de sentir 

vergonha em socializar as condições social, econômica e ambiental que se encontra essas áreas.  Desde modo, a 

fim de minimizar ou evitar tal quadro, será feito contato inicial em forma de palestra, definindo sobre Educação 
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Profissional Tencologica, a sua importância e se efeito na sua implantação, vantagens e desvantagens, com 

posterior agendamento da entrevista, de acordo com a conveniência do participante. Pretende-se encontrar o 

entrevistado de forma individual, em seu ambiente de casa, realizando os esclarecimentos prévios sobre os 

objetivos e a estrutura das técnicas de coleta de dados. Também será lido em voz alta, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso seja necessário. Assegura-se também, o compromisso ao (à) 

senhor (a), que será indenizado (a) por meio de decisão judicial, por qualquer dano comprovado proveniente da 

participação nesta pesquisa.   

 

Descrever os benefícios diretos e indiretos: O/a entrevistado que queira participar desta pesquisa não terá 

benefício direto. No entanto, acredita-se, que com essa implantação da Educação Profissional Tecnológica na 

área da Reforma Agrária, poderá fornecer qualidade de vida para ele e seus descendentes, além de promover o 

desenvolvimento local sustentável. Para isso, os pesquisadores se comprometem em divulgar os resultados 

obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme previsto na RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 

DE DEZEMBRO DE 2012. 

Os dados coletados nesta pesquisa, pelos questionário de entrevistas, ficarão armazenados em pastas de arquivo e 

no computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador Jeziel Junior da Cruz no endereço acima 

informado, pelo período de 5 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a 

sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também 

garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IF SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Anexo, Rua Valério 

Pereira, 72, sala 201, Centro, Petrolina-PE, CEP 5604-060, Telefone: (87) 2101-2359 / Ramal 104, 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, cep@ifsertao-pe.edu.br;  ou poderá 

consultar  a Comissão nacional de Ética em Pesquisa, Telefone (61) 3315-5877, conep.cep@saude.gov.br.  O 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir nas 

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________, CPF 

_________________, abaixo assinado, após a leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 

e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo, Elaborar 

mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
mailto:conep.cep@saude.gov.br
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um Projeto para implantação de Educação Profissional e Tecnológica no Campo, na Perspectiva Humana, na 

área da Reforma Agrária no município de Santa Maria da Boa Vista – PE., como voluntário (a). Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de 

meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 

 

 

Santa Maria da Boa Vista – PE,  _____ de _________________ de 2018 

 

 

 

Assinatura do participante: ____________________________________________________ 

 

 

 

Impressão Digital 

 

 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em 

participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

 

NOME: NOME: 

 

ASSINATURA: ASSINATURA: 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Educação 

PPGEDU - Mestrado Profissional em Educação 

 

FORMAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO NO TERRITÓRIO DO 

ASSEMENTO NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Dados pessoais: 

Escolaridade: ______________________________  Ocupação: ______________________ 

Idade: ____  Sexo: ( ) M ( ) F Cor: ___________  Estado Civil: _________ Filhos: ______ 

Condição:  ( ) Assentado  ( ) Filho de Assentado  ( ) Outro: ___________________________  

Domicílio: ( ) Vila 1  ( ) Vila 2  ( ) Fazenda Nova Olinda 

 

1) Na sua opinião quais políticas sociais estão ausentes na sua comunidade? Enumere as 

alternativas de 1 a 8 por ordem de prioridade. 

( ) Educação básica (fundamental e médio) 

( ) Educação profissional 

( ) Saúde 

( ) Política renda 

( ) Laser 

( ) Cultura 

( ) Saneamento básico 

( ) Transporte 

( ) ___________________ 

 

2) Você acha que seria importante para a comunidade os cursos em Educação Profissional? 

( ) Sim  ( ) Não 

Por que? ________________________________________________________________ 

3) Você conhece alguém na comunidade que está em formação ou já se formou em cursos de 

Educação Profissional? 

( ) Sim  ( ) Não    

Quantas pessoas? _____________ O que eles estão fazendo? _______________________ 

 

4) Você acha importante enquanto assentado participar de curso de qualificação em Educação 

Profissional?  

( ) Sim  ( ) Não  

Por que? ________________________________________________________________ 

5)  Você já participou de algum curso de qualificação profissional? 

( ) Sim  ( ) Não 
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Quais os cursos? ___________________________________________________________ 

6) Quais cursos você gostaria que fossem contemplados nesse assentamento?  

(  ) Agropecuária  (  ) Edificações  (  ) Agroindústria   (  ) Corte e Costura  (  ) outro: _____ 

 

7) Quanto tempo disponível você tem para fazer o curso de em Educação Profissional?  

(  ) 1-2 horas (  ) 3-4 horas Turno (  ) manhã  (  ) tarde  (  ) noite  
 

8) Quais as principais dificuldades para frequentar e concluir cursos de qualificação em 

Educação Profissional no Assentamento? 

___________________________________________________________________________ 

 

9) Qual a sua expectativa com os curso  de qualificação profissional? (o que espera desses 

cursos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10) Quais práticas profissionais são necessárias para aumento da produtividade do trabalho 

no assentamento? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11) Qual a importância da associação na organização do trabalho e renda no assentamento? 

________________________________________________________________________ 

 

12) Você acha necessário o trabalho cooperativado no assentamento? Por quê? 

________________________________________________________________________ 

 

13) Quais são as práticas de desenvolvimento territorial sustentável você prática? 

________________________________________________________________________ 

 

14) Como você define desenvolvimento territorial sustentável? 

(  ) muito importante  ( ) importante   ( ) sem importância ( ) não faz diferença 

  

15) Quais são as práticas agroecológicas desenvolvida na comunidade? 

       ________________________________________________________________________ 

 

 


