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Educação Profissional do Campo: vetor de desenvolvimento local
Encontro Estadual reúne educadores e camponeses em Salvador

Aula prática do curso técnico em Agropecuária pelo Proeja

Estudantes, gestores, professores da Rede Federal, agricultores familiares, 
representantes das comunidades tradicionais e de movimentos sociais e 
sindicais do campo estão reunidos no I Encontro Baiano de Educação Pro-
fissional e Tecnológica do Campo. O objetivo principal é propor diretrizes e 
ações para o fortalecimento da Educação do Campo nas diferentes moda-
lidades de ensino e nos programas da Rede Federal de Educação Profissio-
nal e Tecnológica (Pronatec, Pronacampo, Pronera, Proeja). 

Uma das principais questões, norteadora do Encontro, conduz os partici-
pantes a refletir sobre “qual Educação Profissional do Campo é necessária 
para a concretização de um processo de desenvolvimento com justiça 
social, inclusão produtiva e valorização da diversidade sócio-cultural e da 
agrobiodiversidade dos povos do campo?”.  

Para Aurélio de Carvalho, coordenador de Difusão Científica e Tecnológica 
do IF Baiano, a questão é desafiadora e deve se aproximar das necessida-
des povos do campo. “Hoje, há uma necessidade de realizar a educação 
tecnológica que aproxime e dê resposta aos desafios dos povos do campo, 
a partir de suas necessidades, dentro do princípio da emancipação e diver-
sidades dos sujeitos da agricultura campesina, do reconhecimento dos 
diferentes saberes. Nessa seara, emerge a matriz da agroecológica”, afirma.

Para conduzir a reflexão, além de painéis sobre os programas da Rede 
Federal, haverá uma exposição sobre Educação Profissional no Campo e 
Contextos Territoriais e uma conferência sobre Educação no Campo e 
Educação Profissional e Tecnológica.  Os painéis e conferência serão apre-
sentados por representantes do IF Baiano, do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, Coordenação Nacional do Pronera/Incra, da UNEB, da 
Superintendência de Educação Profissional do Estado da Bahia e da Escola 
Família Agrícola de Montesanto.

O Encontro é realizado pelo IF Baiano e IFBA em parceria com o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e apoio da Empresa Baiana de Desenvolvi-
mento Agrícola. A iniciativa é do Fórum de Educação do Campo do Institu-
to, vinculado ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). 

“Esperamos que, ao final do evento, sejam dados encaminhamentos para o 
desenvolvimento de ações voltadas à atuação dos Institutos Federais, 
visando atender as demandas apresentadas e que essa atuação seja volta-
da ao desenvolvimento dos territórios aos quais o Institutos Federais, prin-
cipalmente o IF Baiano, estejam sediados”, afirma Nelson Vieira, represen-
tante do Fórum de Educação do Campo e organizador do I Encontro 
Baiano de Educação Profissional e Tecnológica do Campo.

Planejado para atender agricultores e seus filhos, o curso técnico em agro-
pecuária, na modalidade Jovens e Adultos, capacita jovens camponeses da 
região de Santa Inês.  “É preciso imaginar que todo trabalhador do campo 
precisa ter contato diário com seu trabalho, pois lida com o ambiente e 
suas intempéries. Essa situação impossibilita seu afastamento, por muito 
tempo, do seu trabalho”, diz André Leonardo Souza, professor responsável 
pela elaboração da proposta do curso.

Por essa razão, a formação é voltada para agricultura familiar com base em 
agroecologia, sendo oferecida em alternância, ou seja, um tempo escola e 
um tempo comunidade. Assim, os estudantes aprimoram os conhecimen-
tos práticos a partir das experiências e vivências que eles já possuem no 
trato com a terra, “o que possibilita que os agricultores e seus filhos 
possam realizar sua formação sem perder a essência e a natureza de suas 
atividades”, completa André. 

O professor esclarece que, durante o tempo na comunidade, é oferecido 
apoio técnico-profissional com foco no aprendizado para estimular a reali-
zação das atividades propostas e ampliação do processo de aprendizado in 
loco. “O público do Proeja, normalmente, é caracterizado por pessoas que 
possuem maior vivência, tal circunstância permite contextualizar exemplos 
reais já vividos por esse público ou mesmo projetar o uso do conhecimento 
adquirido dentro do mercado de trabalho, melhorando o entendimento e 
aprendizado”, diz.

Outro fator que contribui para o sucesso é o Programa de Assistência 
Estudantil do IF Baiano.  A assistente social, Nivia Costa, realizou uma pes-
quisa sobre o Proeja Alternância no Campus Santa Inês abordando a mo-
dalidade como uma política de enfrentamento da questão social. “A evasão 

no Proeja só pode ser enfrentada se existir parceria com a Assistência 
Estudantil, porque os estudantes do Proeja vivem em situação de vulnera-
bilidade social e sem:  residência estudantil, restaurante estudantil e bolsa 
mensal do Proeja, eles não poderiam estudar”, afirma.

Para os estudantes, a motivação vem da necessidade de levar conheci-
mento e modificar a região onde vivem. “Por o curso ser na modalidade 
alternância, não perco contato direto com minha família; ajudo meus pais, 
minha região, levando e aplicando os conhecimento técnico”, diz a aluna 
Edleuza Santos. “Tenho aprendido novas técnicas e, hoje, já posso até 
desenvolvê-las na comunidade”, afirma o estudante, Geovane Souza. “O 
curso está atendendo as necessidades, vai fazer com que eu me torne uma 
ótima multiplicadora”, complementa, Geilisiane Santos.

Programas em prol da Educação no Campo
Pronatec: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego que visa expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de edu-
cação profissional e tecnológica no país.

Pronacampo: Programa Nacional de Educação no Campo que prevê conjunto de ações articuladas que asseguram qualidade da educação no 
campo em todas as etapas e as modalidades. 

Pronera: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária criado para ampliar os níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais 
assentados. 

Proeja: Cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade Jovens e Adultos, que 
visam oferecer oportunidades de estudo aos que não tiveram acesso ao Ensino Médio na idade regular. 

DEPOIMENTOS
“Trabalhar na agricultura, respeitando o meio ambiente e o ser 
humano com técnicas agroecológicas, valoriza o meu trabalho, 
enxergando e aproveitando melhor os recursos existentes na minha 
comunidade para melhorar a vida dos nossos agricultores familia-
res” 
Mariana Santana, estudante.

“Tenho adquirido experiências que jamais imaginava”
Ana Paula Silva, estudante.

Proeja Alternância no IF Baiano: um caso de sucesso
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