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“Queremos continuar estudando do jeito do 

ProJovem Campo!” 

 

 

Educando da comunidade quilombola do Córrego do Chiado, município 

de São Mateus, norte do estado do ES. 

 





Trata-se de pesquisa em andamento que tem como 

lócus de estudo a experiência do ProJovem Campo 

– Saberes da Terra desenvolvido no período de 

2009 – 2011 no Estado do Espírito Santo (ES).  



     

     Procura refletir sobre a realidade da Educação do Campo nas 

interfaces da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da 

Educação Profissional, imbricada com embriões de luta e 

experiências da Educação Popular que se configuraram na 

vivência do referido Programa. 



 

O que motiva a nossa caminhada?  

     A necessidade de aprofundar estudos em relação às diferentes práticas 

que foram construídas a partir das diversidades dos sujeitos do 

Programa, com o intuito de responder:  

 

    Quais as estratégias produzidas no desenvolvimento do ProJovem 

Campo no ES e quais suas possíveis contribuições para a formulação 

de uma política pública de educação de jovens e adultos do campo?  

 



Objetivo Geral 

Analisar e sistematizar as experiências desenvolvidas nas 

práticas do percurso formativo no Programa ProJovem Campo 

– Saberes da Terra Capixaba buscando refletir sobre elas, na 

perspectiva de problematizar o sentido desse Programa para os 

sujeitos jovens, adultos e idosos do campo e as possíveis 

contribuições para um projeto de educação emancipatória.  

 



 

Objetivos Específicos 

  

Levantar, do acervo produzido no percurso do Programa produzidos 

por educadores/educadoras e equipe de formação, materiais 

pertinentes para análise e sistematização propostas; 

 

Identificar nos materiais produzidos elementos que explicitem 

princípios orientadores da base conceitual do Programa;  

 



Criar espaços de diálogo junto aos sujeitos envolvidos, direta ou 

indiretamente na gestão do Programa, para compartilhamento e 

análise da experiência e dos enraizamentos produzidos nas 

comunidades e  

 

Catalogar materiais produzidos pelo Programa que possam integrar 

a base do acervo da memória e história da educação de jovens e 

adultos do campo do Centro de Referência e Memória da Educação 

de Jovens e Adultos da UFES, em construção. 

 



O Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos Integrada 

com Qualificação Social e Profissional para Agricultores/Agricultoras 

Familiares - surge em 2008, a partir da incorporação do Programa 

“Saberes da Terra” à Política Nacional de Juventude.  

 

 Oportunidade de escolarização na modalidade de EJA integrando 

elevação de escolaridade e qualificação social e profissional. 
 

O Programa ProJovem Campo - Saberes da Terra 







 
ProJovem Campo – Saberes da Terra Capixaba 

 

- Adesão feita no início de 2009 pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEDU); 

- Parceria com os movimentos sociais do campo e com a Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES); 

- Meta pactuada de 800 matrículas; 

- 29 turmas distribuídas em diferentes comunidades rurais de 19 municípios. 

 

Aumento significativo no número de matrículas na EJA 2º segmento, na rede estadual, que 
passa a atender 1.556 matrículas - 816 matrículas do ProJovem Campo. 

 

 



O Programa no contexto das políticas públicas: a parte 

que nos cabe nesse latifúndio  

Partimos do pressuposto de que é impossível discutir educação de 

jovens e adultos sem falar em desigualdades, negligência política, 

descaso, muitas vezes mais gritantes quando consideramos 

determinados grupos que compõem a demanda da EJA, dentre esses os 

povos do campo.  

 

Segundo Caldart (2008), tampouco podemos pensar na Educação do 

Campo sem pensar no Campo e na Política Pública, pois, a sua origem 

“exige que ela seja pensada/trabalhada sempre nessa tríade” (p. 70).  

 



Ao analisar a proposta de escolarização do 

Programa, contraditoriamente às lutas empreendidas 

pelos fóruns de EJA no sentido das políticas públicas 

necessárias para a modalidade de EJA, o que 

podemos identificar são as contradições presentes na 

forma aligeirada da oferta, constituída em programa 

paralelo e ação descontínua na oferta da EJA 



De acordo com França (2013), nos últimos 12 anos 

foram fechadas 499 escolas do campo na rede estadual e 

1.744 das redes municipais, totalizando 2.243 escolas no 

Estado do Espírito Santo. 
 

O número de escolas fechadas equivale a 65% das 

unidades escolares do ES existentes no campo. 

 



Aportes teórico-metodológicos que nos orientam 

 Educação do Campo:  

- uma educação que suscita a classe trabalhadora a assumir sua 

identidade, respeitando seu modo de vida, sua dinâmica social, 

acolhendo seus saberes e experiências no processo pedagógico; 

 

- definição de um projeto político e pedagógico que objetive a 

formação da criança, do jovem, do adulto e do idoso, na perspectiva 

do desenvolvimento baseado na agroecologia, que incorpore a 

agricultura camponesa/popular e os valores humanos e solidários no 

processo de transmissão e produção do conhecimento 

científico/profissional (CALDART, 2004). 



Educação de Jovens e Adultos 

 

- um campo em processo de construção permanente, na qual se 

delineiam lutas, rupturas, avanços e continuidades, materializadas em 

campanhas de erradicação do analfabetismo e programas 

emergenciais; 

- contradição apontada por Paiva (2004, p. 30) “entre os caminhos 

políticos assumidos [...] internamente, os preceitos legais 

conquistados e os acordos firmados como signatário de compromissos 

estabelecidos em conferência de nível internacional. 



 

Educação Profissional 

     Na perspectiva contra hegemônica à logica do capital, a Educação 

Profissional do Campo é compreendida como educação feita desde os 

parâmetros políticos-pedagógicos da Educação do Campo, segundo 

Caldart:  

     [...] não se trata de pensar uma educação profissional em separado para o campo, 

específica para seus sujeitos e fragmentada do debate geral [...] mas sim de trazer 

para o debate geral de concepção e de políticas públicas de educação profissional 

questões que têm sido formuladas desde a realidade, esta sim específica, do 

trabalho no campo, dos embates de projetos de desenvolvimento, de modos de 

fazer agricultura e das experiências de formação profissional dos sujeitos (2010, 

p. 230).   



 

Contradição como uma das categorias fundantes  

 
    Compreendemos que na sociedade, a educação vem sendo pautada 

como espaço de contradição, pois busca reproduzir a sociedade 

vigente. De acordo com Frigotto (2013, p. 395) “não só na escola, mas 

todos os processos formativos sob as relações capitalistas tendem a 

reforçar a reprodução do sistema”. 

 

 



    De acordo com Tse-Tung (1999) é de extrema importância conhecer 

a dinâmica da contradição inerente aos fenômenos, no que eles 

podem provocar de transformações no mundo.  

 

    “A concepção dialética do mundo nos ensina, sobretudo a observar e 

a analisar o movimento das contradições nos diferentes fenômenos, 

bem como a determinar, a partir dessa análise, os métodos próprios 

para resolver tais contradições” (p.45).  

 



     

 

    A categoria da contradição está posta também quando pensamos a 

partir de outra racionalidade, da compreensão da necessidade de 

contrapor essa lógica explícita nas políticas compensatórias, que 

desconsidera os mecanismos estruturais que originam a pobreza. 

Essas políticas funcionam apenas para atenuá-la, mantendo sua (re) 

produção sob controle e em determinados patamares. 

 



Metodologia: caminhos a trilhar 

 
    Na forma como compreendemos a Educação do Campo e suas 

imbricações com a Educação Popular, principalmente no que se refere 

às concepções educativas que se colocam na perspectiva contra 

hegemônica e de resistência ao modo de produção capitalista, ou seja, 

ela se constitui e se desenvolve a partir da sistematização, da reflexão e 

da re-construção dos saberes acumulados, na forma de relações e 

demandas protagonizadas pelos seus povos. 



     

     Mejía (2007) - a Educação Popular tem feito o exercício de reconhecer 

os saberes populares, e aponta a Sistematização como forma de 

investigação; 

 

    A Sistematização como uma forma de fechar um ciclo para retornar à 

prática, enriquecido com os elementos teóricos (HOLLIDAY, 2006); 

     

    A sistematização como possibilidade de trazer diferentes textos na 

construção de novas compreensões e explicações da vida, na 

perspectiva da sua totalidade (GUISO, 2004). 

 

 



A Sistematização enquanto aporte teórico metodológico torna-se potente 

no sentido de que pode nos levar a reformular relações entre 

conhecimento científico e vida, como nos dirá Ghiso (2014. p. 9): 

 

Interesarse por lo epistemológico y lo metodológico, en el contexto 

actual, lleva a replantear las relaciones entre ciencia  y  ética y, entre 

conocer científico y vida. Esto motiva a pensar en la necesidad de 

propuestas alternativas, por medio de las cuales la sistematización como 

modalidad de investigación social fertilice el desierto de la ciencia[...]  



Procedimentos de coleta, produção e análise 

documental 
    Base de dados produzidos pelo Programa tomando como referência 

para a sistematização, o levantamento de dados primários coletados 

pela equipe de formação da UFES, registrados a partir de diferentes 

fontes: áudio, vídeo, imagens e escritos, e foram produzidos em 

diferentes contextos:  

    - Materiais referentes às formações centralizadas e regionais;  

    - Registros dos acompanhamentos nas comunidades;  

    - Registros dos planejamentos das formações; 

    - Publicações que sistematizam a experiência do Programa. 






