UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

GLÁUCIA MARIA FERRARI

JOVENS DO CAMPO E PROJETOS DE VIDA: EXPERIÊNCIAS DOS EGRESSOS DO
PROEJA COM ALTERNÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO-CAMPUS SANTA
INÊS

NITERÓI
2020

GLÁUCIA MARIA FERRARI

JOVENS DO CAMPO E PROJETOS DE VIDA: EXPERIÊNCIAS DOS EGRESSOS
DO PROEJA COM ALTERNÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO-CAMPUS
SANTA INÊS

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação da Faculdade de
Educação

da

Universidade

Federal

Fluminense, como requisito parcial à
obtenção do título de Doutora em
Educação.

Linha

de

Pesquisa:

Diversidade

Desigualdades Sociais e Educação.

Orientador:
Prof. Dr. ELIONALDO FERNANDES JULIÃO

Niterói, RJ
2020

GLÁUCIA MARIA FERRARI

JOVENS DO CAMPO E PROJETOS DE VIDA: EXPERIÊNCIAS DOS EGRESSOS
DO PROEJA COM ALTERNÂNCIA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO-CAMPUS
SANTA INÊS

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação da Faculdade de
Educação

da

Universidade

Federal

Fluminense, como requisito parcial à
obtenção do título de Doutora em
Educação.
Linha

de

Pesquisa:

Diversidade

Desigualdades Sociais e Educação.
Aprovada em 08 de dezembro de 2020.

BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Elionaldo Fernandes Julião – UFF - Presidente (Orientador)

Prof. Dr. Marcos Marques de Oliveira - UFF
Prof. Dr. Paulo Cesar Rodrigues Carrano – UFF

Profª. Drª. Ana Cláudia Ferreira Godinho - UFRGS
Prof. Drª. Marília Lopes de Campos – UFRRJ
Prof. Drª Hellen Jannysi Vieira Beiral – UERJ (suplente externo)
Prof. Dr. Adriano Vargas Freitas – UFF (suplente interno)

Niterói, 2020

Dedico a
André, Diana, Lucas e Mateus.

AGRADECIMENTOS

Gratidão aos muitos nomes que colaboraram para o desenvolvimento deste trabalho.
Ao Instituto Federal do Espírito do Santo (Ifes), Campus de Alegre, na pessoa de sua DiretoraGeral Sra. Maria Valdete Santos Tannure, pelo incentivo à produção do conhecimento e pela
garantia do direito à capacitação profissional.
Ao Professor Dr. Elionaldo Fernandes Julião, orientador e amigo, pelo rigor, pela generosidade
e pela confiança ao longo da caminhada. Todo respeito e admiração!
Aos professores das bancas de exame de qualificação e de defesa: Ana Cláudia Ferreira
Godinho, Adriano Vargas Freitas, Hellen Jannysi Vieira Beiral, Marília Lopes de Campos,
Marcos Marques de Oliveira, Paulo Cesar Carrano e Rosa Malena de Araújo Carvalho, pela
disponibilidade e pelas inestimáveis contribuições ao trabalho.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
Fluminense (PPGE-UFF): Cláudia Alves, Giovani Semeraro, Lia Tiriba, Marta D’Angelo e
Paulo Cesar Carrano, pelos conhecimentos socializados durante as disciplinas obrigatórias e
eletivas, tão decisivos na aprendizagem de novas perspectivas.
Aos inesquecíveis jovens: Edleuza, Gelisiane, Genivaldo, Geovane, Lucas, Luciano e Mariana,
pelo acolhimento e generosidade.

Aos colegas do Grupo de Orientação Coletiva e do Núcleo de Estudos e Documentação em
Educação de Jovens e Adultos (NEDEJA): Adriana Soares, Aline Silva, André Xavier, Greyce
Kelly, Renan Saldanha, Sérgio Grossi e Soraya Sampaio, pela construção coletiva do
conhecimento. Às professoras Fabiana Rodrigues, Hellen Jannysi Vieira Beiral e Rosa Malena
de Araújo Carvalho, pelas ricas experiências compartilhadas nesses encontros.
À minha amada família: André Ferrari (esposo), porto seguro de minha jornada e grande suporte
nos momentos de crise, e Mateus Ferrari e Lucas Ferrari (filhos), histórias de minha vida,
gratidão pela torcida e pela compreensão às constantes ausências físicas e emocionais.
À amiga e companheira Diana Paula, pelo sorriso e otimismo diários e pelo apoio e amizade
irrestritos.
À irmã e amiga Márcia Ferrari, pelos ricos momentos de aprendizagem que juntas
compartilhamos. Cresci com o seu crescimento!

Quando há seca na caatinga
Brilha seco o mato cinza
Só resiste a gereme e a cansanssan
Seca açude e morre o gado
Lamento por todo lado
Vendo ossadas espalhadas pelo chão
É tristeza, meu senhor,
Sem ter o que fazer
O sertanejo, ele chora em oração
Olha a cabra e o bode véio
Procurando o que comer
Mandacaru e palma
É alimento e salvação
Ninguém rouba essa canção
No vento que me soprou
Embaixo de uma algaroba
Ninguém rouba meu amor
Quando há flor do calumbi
Embranquece na caatinga
É sinal de fartura no sertão
As aguadas ficam cheia
Refletindo a lua cheia
E o umbuzeiro batatando pelo chão
É chuva, meu amor
Jorrando na caatinga
Faz brotar o sangue da terra no grotão
Enverdece tudo em flor
Canta alto os passarinhos
Voam livres, me alegra o coração
Ninguém rouba essa canção
No vento que me soprou
Embaixo de uma algaroba
Ninguém rouba meu amor
Milagres da Caatinga
(Cantor e compositor Jorge Café – Brejões - Bahia)

RESUMO
A pesquisa investiga a articulação entre as experiências de jovens oriundos de municípios rurais
do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá e a organização de projetos de vida. Tem como
sujeitos os egressos da primeira turma do curso Técnico em Agropecuária vinculado ao
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na
Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), desenvolvido pelo Instituto Federal Baiano –
Campus Santa Inês, sob os princípios da Pedagogia da Alternância. De natureza qualitativa, o
percurso da pesquisa se pauta na abordagem biográfica, baseando-se em autores que
problematizam a relação existente entre indivíduo e sociedade, tendo como produto a
construção de relatos de vida. Prioriza-se a entrevista como instrumento para a produção de
dados e a análise de conteúdo como método para a organização dos mesmos. Os resultados
revelam que as experiências vividas durante o curso PROEJA com Alternância,
redimensionaram e potencializaram as perspectivas e a atuação dos jovens, configurando-se
como suportes no âmbito das dimensões relacionadas ao fortalecimento comunitário, ao
desenvolvimento sustentável do meio, ao emprego/trabalho e à continuidade dos estudos, tendo
sido possível constatar experiências desafiadoras relativas ao enfrentamento de situações de
preconceito e discriminação quanto à linguagem e à cultura do campo e também à modalidade
de EJA. Os resultados revelam também a necessidade de problematizar as experiências dos
sujeitos em outras dimensões (território, escola, família, gênero, política pública, etc.), a partir
de uma perspectiva que as intersecciona entre si e às provas estruturais nas quais são construídas
e também aos suportes disponíveis em função das singularidades de suas vidas.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Juventudes do campo. Pedagogia da
Alternância. Política Pública.

ABSTRACT
The research investigates the articulation between the experiences of young people from rural
municipalities of the Jiquiriçá Valley Identity Territory and the organization of life projects.
The subjects are graduates of the first class of the Technical course in Agriculture linked to the
National Program of Integration of Professional Education with Basic Education, in the Youth
and Adult Modality (PROEJA), developed by the Federal Institute Baiano - Campus Santa Inês,
under the principles of Alternation Pedagogy. Of a qualitative nature, the research is based on
the biographical approach and on authors who problematize the relationship between individual
and society and has as its product the construction of life reports. The interview is prioritized
as an instrument for data production and content analysis as a method for their organization.
The results reveal that the experiences lived during the PROEJA with Alternation course,
resized and enhanced the perspectives and performance of young people, configuring
themselves as supports in the scope of dimensions related to community strengthening,
sustainable development of the environment, employment / work and the continuity of studies,
having been possible to find challenging experiences related to coping with situations of
prejudice and discrimination regarding the language and culture of the field and also the
modality of EJA. The results also reveal the need to problematize the subjects' experiences in
other dimensions (territory, school, family, gender, public policy, etc.), from a perspective that
intersects them with each other and with the structural tests on which they are built and also
with the supports available according to the singularities of their lives.
Keywords: Youth and Adult Education. Youth of the field. Alternation Pedagogy. Public
policy.

RESÚMEN
La investigación investiga la articulación entre las experiencias de los jóvenes de los municipios
rurales del Territorio de la Identidad Vale do Jiquiriçá y la organización de proyectos de vida.
Tiene como asignaturas a los egresados de la primera promoción del curso Técnico en
Agricultura vinculado al Programa Nacional de Integración de la Educación Profesional con la
Educación Básica, en la Modalidad de Jóvenes y Adultos (PROEJA), desarrollado por el
Instituto Federal de Bahía - Campus Santa. Inês, bajo los principios de la Pedagogía de la
Alternancia. De carácter cualitativo, el camino de la investigación se fundamenta en el enfoque
biográfico, basado en autores que problematizan la relación existente entre individuo y
sociedad, teniendo como producto la construcción de relatos de vida. Se prioriza la entrevista
como instrumento para la producción de datos y el análisis de contenido como método para la
organización de la misma. Los resultados revelan que las experiencias vividas durante PROEJA
con el curso Alternancia, redimensionaron y valoraron las perspectivas y desempeño de los
jóvenes, configurándose como soporte en el campo de dimensiones relacionadas con el
fortalecimiento comunitario, el desarrollo sostenible del medio ambiente, el empleo / trabajo y
la continuidad de estudios, y es posible ver experiencias desafiantes relacionadas con el
enfrentamiento de situaciones de prejuicio y discriminación en la lengua y cultura campesina y
también en la Educación de Jóvenes y Adultos. Los resultados también revelan la necesidad de
problematizar las vivencias de los sujetos en otras dimensiones (territorio, escuela, familia,
género, políticas públicas, etc.), desde una perspectiva que los vincule con las pruebas
estructurales, sobre las que se construyen, y también a los soportes disponibles según las
singularidades de sus vidas.
Palabras clave: Educación de jóvenes y adultos.
alternância. Política pública.
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INTRODUÇÃO

O tema desta tese circunda as questões que permeiam a constituição dos projetos de vida
por parte da juventude, de modo especial, de jovens egressos da modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) oriundos de espaços rurais, aos quais me refiro como jovens do campo.
A relação entre juventude e escola, especialmente a escola situada no campo, constituise como um tema inerente ao meu exercício profissional, enquanto docente e técnica
administrativa de uma instituição federal de ensino agrícola, cuja dinâmica gera,
cotidianamente, reflexões sobre as vivências e realidades dos alunos e sobre os encontros e
desencontros dessas com os processos de escolarização.
Todavia, foram os resultados encontrados pela pesquisa de mestrado em educação
intitulada “Pedagogia da Alternância: um olhar para o PROEJA”, concluída em 2015, os
responsáveis por gerarem as inquietações que nortearam as escolhas relacionadas à investigação
desenvolvida no doutorado. Preocupada com as dificuldades que o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA) enfrentava nas instituições federais desde a sua criação pelo
Governo Federal em 2005, busquei conhecer e analisar a experiência educativa desenvolvida
pelo Instituto Federal Baiano (IFBaiano) – Campus Santa Inês, que articulava o referido
Programa aos princípios da proposta pedagógica da Pedagogia da Alternância, no âmbito do
curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.
Tal investigação possibilitou compreender o PROEJA como uma importante iniciativa
no conjunto das políticas públicas destinadas a jovens e adultos trabalhadores, mediante a
garantia da inclusão do público de EJA nas instituições federais, tidas como espaço de
excelência no contexto educacional brasileiro, propondo uma formação que integra a Educação
Profissional e a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Por outro
lado, ratificou as dificuldades encontradas na operacionalização do Programa, identificadas e
analisadas por um vasto conjunto de pesquisadores, dentre as quais se destacam: oferta reduzida
no quadro de vagas, falta de formação por parte dos profissionais para o trabalho com a EJA,
desenvolvimento de propostas curriculares não apropriadas ao público de EJA e evasão escolar.
A pesquisa de mestrado mostrou que a Instituição apostou na adoção da Pedagogia da
Alternância como forma de enfrentar algumas dessas dificuldades, alcançando bons indicadores
de desempenho escolar e conclusão de curso (80%), na medida em que organiza uma outra
forma de ensino para jovens e adultos trabalhadores rurais que busca concretizar um currículo
integrado de forma mais efetiva, respeitando suas especificidades. Foi possível perceber o

22

esforço empreendido na adaptação e flexibilização da organização escolar (calendários, turnos,
horários, etc.) e também de conteúdos e metodologias mais apropriados à realidade dos sujeitos,
na tentativa de desenvolver uma dinâmica que fosse capaz de possibilitar ao estudante que
trabalha, melhores condições de conciliar os estudos com a atividade profissional. Como nos
lembra Ciavatta e Rummert (2010, p. 466), “a formação humana exige da escola profundas
reformulações para abrigar e potencializar a riqueza e a diversidade que para ela convergem
quando recebe os alunos da classe trabalhadora”.
Os princípios da Pedagogia da Alternância vão além da variação de tempos e espaços
educativos. Segundo Gimonet (2007, p.126), esse “sistema educativo” propõe uma prática
político-pedagógica de formação integral, na qual se associam a formação profissional e a
formação geral em um processo dialógico entre a teoria e a prática, entre os conhecimentos
científicos e os saberes tradicionais, entre os tempos e os espaços de formação e entre os
elementos formadores (a família, os professores, os estudantes e o meio), estimulando a
participação do aluno no desenvolvimento sustentável do contexto no qual esteja inserido.
O meio como elemento de formação é entendido como a vivência do indivíduo na
comunidade/propriedade rural, tornando-se o ponto de partida e de chegada de todo o processo
de aprendizagem. Na verdade, a formação profissional em Alternância transgride os limites da
escola, tendo o propósito de formar para a vida no campo e em comunidade, sendo considerada
por Oliveira, M. (2015, p.168-172) como “uma das propostas mais adequadas de ensino
presencial para a juventude rural”, capaz de contribuir significativamente com “a transformação
das diversas realidades rurais” brasileiras.
Essas vivências proporcionadas pelo mestrado motivaram a busca pelo conhecimento
de outras problemáticas que cercam a vida dos jovens, sentindo-nos provocados a compreender
melhor suas experiências cotidianas e suas percepções quanto à diferença que aquela formação
fazia em sua realidade. As declarações dos estudantes, obtidas durante o grupo de discussão, já
nos sinalizavam que a possibilidade de realizarem um curso que fora projetado especificamente
com e para eles, desenhava-se como um meio de valorizar seus saberes, suas realidades pessoais
e de suas comunidades, quase sempre submetidas a situações de privação e precariedades.
É importante dizer que apesar das significativas transformações sociais e econômicas
percebidas no meio rural brasileiro, muitas delas decorrentes das políticas de cunho social
adotadas no início deste século, os dados divulgados pelas pesquisas de âmbito nacional seguem
constatando a permanência de acentuadas desigualdades sociais e educacionais entre o campo
e a cidade em todas as regiões brasileiras.
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Historicamente, o campo vem sendo vítima de projetos de governo em que o resgate da
cidadania e a redução das desigualdades não possuem centralidade nas estratégias de
desenvolvimento, o que contribuiu (e ainda contribui) para o fortalecimento de vínculos
relacionados ao atraso ou à inferioridade. Além das desigualdades educacionais, a população
do campo carece, em muitos casos, do atendimento de serviços públicos básicos,
desencadeando, especialmente nos mais jovens, a falta de perspectivas em relação ao presente
e ao futuro, visto que tais determinantes sociais acabam demarcando suas projeções.
O processo de globalização, a intensificação da comunicação entre o campo e a cidade
e a possibilidade de acesso às tecnologias de informação também vêm alterando os padrões
culturais e sociais da população que vive no campo, na medida em que atuam na redução das
distâncias entre os espaços rural e urbano. Sobre as relações entre essas transformações sociais
e os destinos socioprofissionais de jovens rurais, Zago (2016) destaca a intensificação do
movimento migratório dos jovens do campo para a cidade (em maior grau feminino), a
transformação dos valores familiares, a redução da natalidade, o envelhecimento e a
masculinização da população rural, como elementos de mudança percebidos mais recentemente
no contexto rural.
Outros estudos têm apontado para o desafio de compreender não apenas a atração que a
cidade exerce sobre os jovens, mas, na direção oposta, o processo de revalorização do meio
rural tanto pelos que nele habitam, como também por segmentos da população urbana
(CARNEIRO e CASTRO, 2007; LEÃO e ANTUNES-ROCHA, 2015; VALADARES et al.,
2016). Além disso, sinalizam que a crescente mobilidade dos jovens do campo em espaços
urbanos tem favorecido, em alguma medida, o maior acesso a políticas públicas e a ampliação
das possibilidades de escolha, oportunizando a esses sujeitos um exercício de auto percepção e
(re) avaliação de seus projetos e perspectivas de futuro.
A reflexão sobre esses aspectos amadureceu nosso interesse de conhecer melhor a
realidade de jovens do campo, inquietando-nos sobre a seguinte questão: considerando as
tensões a que estão submetidos os sujeitos do campo, que aprofundam os abismos históricos da
desigualdade social e educacional do país, e considerando também as recentes mudanças que
estão postas no cenário rural, em que medida as vivências escolares no âmbito de um programa
de formação profissional na modalidade de EJA, desenvolvido por perspectivas próprias da
Educação do Campo, podem atuar no processo de tomada de decisões e de constituição de
projetos de vida dos jovens?
As percepções desses sujeitos sobre a interferência da referida experiência formativa em
suas vidas e em suas escolhas foram se (re) desenhando como objeto de estudo, compelindo-
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nos a buscar um melhor entendimento sobre outras questões como, por exemplo: O que
significa ser jovem no campo diante das transformações sociais ocorridas no contexto rural?
Quais outras dimensões presentes na dinâmica das relações sociais desses jovens interferem em
suas decisões? Quais desafios e possibilidades emergem dessa dinâmica?
A busca pelas respostas às questões que norteiam a pesquisa se apoia na hipótese de que
as vivências escolares em EJA, aliadas à Pedagogia da Alternância, reverberam de forma
significativa nas escolhas dos jovens e na organização de seus projetos, especialmente por
valorizarem seus modos de vida, fortalecendo o sentimento de pertencimento ao campo e a
relação deste com seus propósitos.
A construção do objeto de pesquisa foi se desenvolvendo em meio à percepção da pouca
expressividade da temática “juventudes do campo” no meio acadêmico quando comparada a
pesquisas sobre jovens de espaços urbanos1. É bom reforçar que o próprio tema da juventude é
relativamente recente na pesquisa brasileira, tendo se ampliado a partir de 1990. Mais incipiente
ainda é o interesse de pesquisadores pelas experiências dos jovens em espaços rurais.
Apontada como “nascente” no Estado da Arte da juventude (1999-2006) coordenado
pela professora Marília Pontes Sposito (SPOSITO, 2009, p.24), a pesquisa acadêmica sobre
juventude no eixo rural ainda segue pouco disseminada, demandando maior investigação no
que se refere à sua relação com a escola, com o mundo do trabalho, com os aspectos da vida
cotidiana e com a participação na esfera pública enquanto ator político (SPOSITO e
TARÁBOLA, 2017). As desigualdades sociais e regionais e também as condições diferenciais
de vida no campo e nas cidades acentuam a heterogeneidade das experiências das juventudes
brasileiras, constituindo-se como alguns dos novos desafios que estão postos ao
desenvolvimento de pesquisas sobre essa população (SPOSITO, SOUZA e SILVA, 2018).
Em seus estudos, Weisheimer (2005; 2013) reconhece a situação de invisibilidade
acadêmica do jovem do campo para a maioria dos pesquisadores brasileiros, especialmente no
período de 1990 a 2004 (WEISHEIMER, 2005). Mas para o autor, esses sujeitos também
enfrentam um processo de invisibilidade social, forjado na “indiferença em relação a sujeitos
subalternos da sociedade” que “nega ao outro o direito ao reconhecimento e à identidade social”
(WEISHEIMER, 2013, p.23).
Suas análises indicam algumas hipóteses que explicam este cenário, sendo a primeira
delas a ideia equivocada de que no campo não há jovens, pois, por conta das relações próprias

1

Cabe considerar, nessa discussão, a relação da predominância dos estudos sobre jovens urbanos com a
concentração dos programas de pós-graduação nos centros urbanos das regiões sul e sudeste do país.
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do trabalho agrícola, o trânsito para a idade adulta acontece imediatamente após a infância.
Outra hipótese se refere a não importância do meio rural, uma vez que se considera a sociedade
brasileira como predominantemente urbana. E, por fim, a contradição existente entre os termos
juventude e rural, sendo o primeiro relacionado à modernidade e o segundo, ao passado.
Apesar dessas considerações, o autor sinaliza para um avanço significativo no que se
refere ao debate sobre os jovens do campo nas últimas décadas, em especial nas abordagens
sobre processos migratórios para a cidade e sobre a persistência da situação de invisibilidade
social a qual esses sujeitos permanecem sendo submetidos no meio rural.
Buscando ampliar referências e encontrar contribuições para as reflexões relativas a esta
pesquisa, realizamos, durante os primeiros anos do doutorado, um estudo do tipo bibliográfico
com o objetivo de mapear a produção acadêmica brasileira na última década sobre a temática
das juventudes do campo. Esse estudo se desenvolveu pela busca de pesquisas no Banco de
Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e também nos Anais das Reuniões Nacionais da Associação Nacional de Pesquisa em
Educação (ANPEd), especificamente no Grupo de Trabalho (GT) 03 - Movimentos sociais,
sujeitos e processos educativos, do qual fazemos parte.
No primeiro caso, identificamos, no período de 2005 a 2016, um conjunto de 208
trabalhos envolvendo a temática das juventudes do campo, sendo 173 dissertações e 35 teses,
desenvolvidos em programas de Pós-Graduação de universidades brasileiras2. Apesar de se
tratar apenas de um levantamento bibliográfico, os dados podem indicar a ampliação do
interesse sobre as questões que afetam as juventudes que vivem no meio rural ou que vivenciam
o trânsito rural/urbano.
A leitura dos resumos desses trabalhos nos revela algumas pistas sobre como este tema
vem sendo investigado no meio acadêmico, permitindo a constatação de uma diversidade de
temáticas relacionadas a múltiplas dimensões das experiências juvenis no meio rural como
migração, trabalho, escola, escola do campo, construção de projetos de vida, dentre outros.
Agrupando os trabalhos em função da proximidade das questões abordadas,
identificamos a predominância dos temas que relacionam a juventude do campo a processos de

A busca pelos trabalhos se deu no mês de março de 2017 e utilizou como descritores os termos: “juventude rural”,
“juventude do campo”, “jovem rural” e “jovem do campo” (e seus plurais). Os trabalhos encontrados se
concentram nas regiões Sudeste (50 dissertações e 12 teses) e Sul (47 dissertações e 13 teses), seguidas pelas
regiões Nordeste (53 dissertações e 6 teses), Norte (12 dissertações e 2 teses) e Centro-Oeste (11 dissertações e 2
teses). No que se refere às Áreas de Avaliação da CAPES, a maioria dos trabalhos se vincula às Ciências Humanas
(103), destacando-se os campos da Educação e Sociologia, seguidas das Ciências Sociais Aplicadas (70),
Multidisciplinar (22), Ciências Agrárias (9) e Ciências da Saúde (4). Segundo Castro et al. (2009), a área de
Educação foi a pioneira na produção de pesquisas acadêmicas relacionadas à juventude rural.
2
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escolarização formais e não formais, destacando a importância da Pedagogia da Alternância na
formação dos jovens (57). O segundo grupo com maior ocorrência de trabalhos reúne pesquisas
sobre os movimentos sociais e as ações coletivas e buscam compreender o processo de
construção social e identitária dos jovens do campo (51). Em seguida, apresenta-se o conjunto
de trabalhos que se relaciona, de alguma maneira, com as políticas públicas de desenvolvimento
rural (47), sendo possível identificar, ainda, outros três conjuntos de trabalhos nas seguintes
linhas temáticas: perspectivas dos jovens do campo e projetos de vida e de futuro (23), relação
entre a juventude do campo e os processos de migração e permanência no campo (22), e,
inserção profissional dos jovens rurais e sua relação com o trabalho (8).
A expressiva produção acadêmica e as múltiplas linhas temáticas identificadas sugerem
que as transformações de natureza social, política, econômica, cultural, etc., pelas quais a
sociedade vem atravessando, têm afetado as dimensões da experiência juvenil no meio rural e
as tensões que envolvem a relação com o espaço urbano. O que fomenta no debate acadêmico
o avanço do conhecimento sobre a realidade desse segmento populacional e sinaliza para a
existência de uma grande diversidade de experiências juvenis no meio rural.
Ao nos debruçar sobre o grupo de trabalhos pertencentes à linha temática que mais se
aproxima do enfoque assumido nesta tese (perspectivas dos jovens do campo e projetos de vida
e de futuro), percebemos que as possibilidades de permanência e produção de existência no
campo por parte dos jovens têm motivado a realização de análises sobre seus projetos de vida,
relacionando esse processo aos mais diversos contextos, tais como: extensão e desenvolvimento
rurais; processos migratórios; movimentos sociais; escola; gênero; educação e trabalho;
políticas públicas; e, território3.
Na esteira desses estudos, ressaltamos, entretanto, a necessidade de pesquisas que
privilegiem os sujeitos da EJA no campo e, nesse sentido, esta tese de doutorado pretende
adensar as emergentes pesquisas sobre o tema em questão, expandindo a discussão e trazendo
para o debate o enfoque no PROEJA articulado à Pedagogia da Alternância como potencial
elemento interveniente nas perspectivas de jovens e adultos trabalhadores rurais.
No levantamento de trabalhos apresentados no GT 03 da ANPEd, adotamos o recorte
temporal de 2000 a 2017, no qual encontramos 15 trabalhos que abordam os jovens do campo,
o que representa 15,5% de toda a produção do GT 03 no período determinado4.

3

Esse conjunto de trabalhos se constitui de 4 teses e 19 dissertações, desenvolvidas por 19 instituições de Ensino
Superior localizadas nas regiões Sul (9), Sudeste (8), Nordeste (4), Centro-Oeste (1) e Norte (1).
4
A produção do GT03 no referido período reúne um total de 277 trabalhos, sendo 208 trabalhos completos, 43
pôsteres, 14 trabalhos encomendados e 12 minicursos. Observou-se a predominância da temática da juventude
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A partir da leitura dos textos, observamos a prevalência das discussões sobre os sentidos
atribuídos pelos jovens à escola e à EJA no campo, conferindo destaque à migração como um
dos fenômenos que caracterizam o ambiente escolar no campo. As demais abordagens
identificadas no conjunto dos trabalhos encontrados são: a construção identitária e o
protagonismo juvenil no campo; a relação da juventude do campo e a organização de projetos
de vida e de futuro; a problematização sobre as marcas de gênero nas relações cotidianas e
escolares; e, o processo de mobilidade entre campo e cidade de jovens indígenas.
O exercício nos permitiu perceber, por um lado, a inexpressividade das experiências
juvenis no campo, no âmbito do GT 03 da ANPEd, considerando o baixo número de trabalhos.
Entretanto, entendemos que a presença destes estudos traz a esse importante espaço de debate
a possibilidade de ampliar o olhar sobre as juventudes brasileiras, na medida em que
compartilham a diversidade existente nas relações que compõem o universo juvenil no campo,
bem como os contextos históricos e sociais em que elas acontecem, propondo discussões sobre
práticas educativas e também sobre as lutas que são travadas pelos sujeitos em busca da garantia
de direitos (FERRARI, 2018).
É com base nessas reflexões que destacamos a relevância desta tese tanto no aspecto
acadêmico quanto do ponto de vista social, pois, ao dar ênfase aos jovens do campo atendidos
por programas de EJA, ajuda a pensar sobre suas especificidades enquanto sujeitos de uma
modalidade de educação historicamente precarizada e, ao mesmo tempo, de uma proposta
educativa contextualizada e apropriada para o campo. Ademais, a pesquisa busca compor o
conjunto de discussões que fortalecem o necessário debate sobre políticas públicas que
favoreçam a melhoria das condições de vida no campo, integrando-se ao movimento que busca
superar a visão associada a esse contexto como lugar de atraso e entrave ao progresso.
Em síntese, a pesquisa tem como objetivo geral conhecer os significados que os jovens
egressos da primeira turma do curso Técnico em Agropecuária – PROEJA com Alternância
ofertado pelo IFBaiano – Campus Santa Inês atribuem às suas experiências de vida, inclusive
as que se deram durante a referida formação profissional, em relação à organização de seus
projetos de vida.
Para alcançar tal propósito, empenhamo-nos a:

(98), vinculada, em sua maioria, a contextos urbanos (75), relacionados a processos educativos, movimentos
estudantis e militância política, formas associativas juvenis, violência, dentre outros. As demais discussões sobre
juventude abordam os jovens do campo (15) e estudos referentes a jovens em situação de privação de liberdade ou
em cumprimento de medidas socioeducativas (8) (FERRARI, 2018).
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- Interpretar os significados de ser jovem do campo, a partir das múltiplas dimensões presentes
na categoria juventude e das tensões que atravessam o contexto rural na realidade brasileira;
- Discorrer sobre as recentes políticas públicas destinadas à juventude brasileira, especialmente
aos jovens do campo, dando ênfase ao PROEJA e suas possibilidades de contribuição aos
processos de EJA no campo;
- Conhecer os percursos biográficos dos jovens egressos do curso PROEJA com Alternância,
evidenciando o contexto sociocultural e educacional no qual desenvolvem suas experiências;
- Analisar os aspectos que atuam na constituição de projetos de vida dos egressos, a partir de
suas experiências de vida, buscando entender as dificuldades e os recursos dispostos em seus
campos de possibilidades.
Ratificamos que a presente pesquisa se insere no campo da Educação à medida que
busca encontrar sentidos para os processos educacionais. Sua vinculação à linha de pesquisa
“Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação” se materializa no reconhecimento de seus
sujeitos, jovens do campo egressos de um programa de EJA, como diversos e plurais,
produtores de conhecimento e cultura, que se constroem socialmente e que enfrentam,
historicamente, situações de invisibilidade social e negação de direitos.
Sendo a pesquisa um “empreendimento coletivo” (BECKER, 1999, p.46), as escolhas
de natureza teórica e metodológica se derivaram das reflexões e da experiência de muitos
pesquisadores. As ideias aqui apresentadas se refinaram a partir dos debates gerados durante o
momento do exame de projeto (qualificação), como também nas disciplinas obrigatórias e
eletivas do curso de doutorado e nos diversos eventos científicos que participamos. O
compartilhamento de ideias e práticas que se efetivou nesse conjunto de atividades foi essencial
no conhecimento sobre a juventude e a educação brasileiras e nos (re) direcionamentos dos
percursos teórico-metodológicos adotados no desenvolvimento da pesquisa.
Assim, as reflexões e análises feitas ao longo desta tese buscam se conectar aos estudos
clássicos e contemporâneos da Sociologia da Juventude (ABRAMO, 2007, 2008;
BARCELLOS, 2014, 2016; BOURDIEU, 2003; CARRANO, 2003; CARNEIRO e CASTRO,
2007; CASTRO et al., 2009; DAYRELL, 2007, 2016; GROPPO, 2004; LEÃO e ANTUNESROCHA, 2015; MELUCCI, 1997; 2004; PAIS, 1990, 2006; WELLER, 2007, 2010), da
Sociologia da Experiência (DUBET, 1994, 2011; THOMPSON, 1981), da Sociologia Rural
(ABRAMOVAY, 2001; FERNANDES, 2008a, 2008b, 2012; MEDEIROS, 2008; SANTOS,
2006, 2007; VEIGA, 2003; 2007) e da Sociologia dos Indivíduos (MARTUCCELLI, 2006;
2007; 2010; MARTUCCELLI e SINGLY, 2012).
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Entendemos que esses trabalhos se convergem mediante o interesse comum de manter
e problematizar a relação dialética existente entre indivíduo e sociedade, oferecendo aportes
teóricos que consideram a pluralidade das experiências singulares vivenciadas pelos indivíduos.
O que inscreve esta pesquisa na perspectiva sociológica que busca pensar a possibilidade de se
estudar o indivíduo em suas práticas cotidianas e de forma relacional, buscando percebê-lo
dentro de seu contexto e da complexidade das dinâmicas sociais que nele são travadas, tendo
como premissa a compreensão de que é a partir da investigação de suas experiências e de como
ele se constrói em sociedade que será possível pensar os desafios coletivos.
Para fundamentar a noção de projetos de vida, buscamos apoio nos estudos do
antropólogo Gilberto Velho (2003; 2004), muito ligados à perspectiva interacionista que
considera as contingências do contexto nos processos de transformação da realidade. É também
neste autor que nos embasamos para falar em campo de possibilidades, como alternativas que
se apresentam aos sujeitos a partir do contexto ou dos processos sócio-históricos mais amplos.
As contribuições do cientista social Jean Pierre Boutinet (2002) ampliam a compreensão
desta dinâmica, na medida em que destacam a necessidade de se considerar os aspectos
relacionados à cultura e aos valores, sendo de fundamental importância reconhecer a existência
de diferentes funções de projeto em diferentes culturas e sociedades.
As proposições desses autores nos fazem compreender a organização de projetos não
como uma ação natural, homogênea e linear, pois sua (re) construção se dá por meio das
múltiplas experiências dos jovens, vividas nos tempos passado e presente, e dos diferentes
contextos em que são travadas, que lhes impõe níveis diferenciados de possibilidades. Nessa
complexa dinâmica relacional entre experiência social e sistema social, os sujeitos se
constituem enquanto construtores de suas próprias vidas e escolhas, atuando de forma singular,
com acesso diferenciado a recursos para intervirem no contexto no qual se inserem.
Martuccelli (2007) reforça a necessária compreensão das múltiplas dimensões da ação
social dos indivíduos ao experimentarem as situações. O foco da análise social para o autor
deve buscar a compreensão do processo de individuação dos sujeitos a partir das experiências
e relações com o contexto social, ou seja, a partir do conhecimento das diversas “provas”
(pruebas) que por eles são enfrentadas.
Dentre as primeiras provas que o indivíduo se depara na sociedade moderna, segundo
afirma Martuccelli (2007) no livro “Gramaticas del individuo”, é o fato de estar em um mundo
de incertezas, no qual a insegurança do presente e as interrogações sobre o futuro dificultam a
própria construção identitária. Na mesma obra, explana sobre a noção de “suporte” (soporte)
como uma das dimensões inerentes à ação dos indivíduos no enfrentamento das provas. Ou
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seja, os indivíduos são obrigados a fazer escolhas e a enfrentar os desafios da vida (provas), de
maneira que cada um possui ao seu redor um conjunto de apoios (suportes), de natureza material
ou simbólica (MARTUCCELLI e SINGLY, 2012). Nesse processo, a trajetória pessoal de cada
indivíduo se movimenta em uma dinâmica particular e singular.
O quadro teórico apresentado nos orienta, em termos metodológicos, para a abordagem
qualitativa de pesquisa, inscrita em paradigmas compreensivos, que busca tratar das
interpretações que os sujeitos fazem a respeito de suas experiências e perspectivas com o
objetivo de investigar percepções e representações sobre um determinado tema ou questão
(GATTI e ANDRÉ, 2013; GUERRA, 2006).
Segundo Kaufmann (2013, p.49), “para cada método corresponde uma maneira de
pensamento e de produção do saber que lhe é próprio”. No caso desta pesquisa, buscamos nos
aproximar das perspectivas biográficas, cujo campo de conhecimento se relaciona aos
“processos de constituição individual (individuação), de construção de si, de subjetivação, com
o conjunto das interações que esses processos envolvem com o outro e com o mundo social”
(DELORY-MOMBERGER, 2016, p.136). Visão que se conecta aos estudos da sociologia do
indivíduo na medida em que o conhecimento produzido se refere ao aspecto biográfico
enquanto dimensão constitutiva do tornar-se socioindividual.
Dentre os diversos caminhos que sustentam a abordagem biográfica, esta pesquisa se
situa no âmbito das histórias de vida, tendo como recurso metodológico a construção de relatos
de vida, por vislumbrarmos suas contribuições no conhecimento das experiências dos sujeitos
ao longo de seus percursos biográficos. Por conta do acesso que possibilita à vida subjetiva dos
indivíduos, o sociólogo francês Daniel Bertaux (1993) compreende o relato de vida como um
instrumento significativo de investigação das histórias de vida, constituindo-se em um produto
científico do método biográfico capaz de produzir, com certo controle, a narrativa de vida de
uma pessoa (BERTAUX, 1993).
Para Delory-Momberger (2012, p.529), os relatos de vida possuem “o poder de produzir
efeitos sobre aquilo que relata”, não se configurando apenas como um resultado do “ato de
contar”. Sua construção busca, a partir das interpretações individuais, compreender as
representações do grupo social e de processos mais abrangentes, partindo da premissa de que
as trajetórias individuais também se constituem como fontes que ajudam a explicar a conjuntura
social, cultural e histórica na qual o sujeito está inserido (BERTAUX, 2010). Tais concepções
revelam a potencial capacidade dos relatos em tornar possível o conhecimento da diversidade
das experiências socializadoras dos jovens e dos elementos que os impulsiona ou os constrange
em suas escolhas e decisões na configuração de seus projetos de vida.
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Para dar conta do propósito empírico apresentado, privilegiamos a utilização de
entrevistas do tipo compreensiva e dialógica como instrumento principal de escuta dos sujeitos
e produção dos dados. Segundo Kaufmann (2013, p.28), o termo “compreensiva” sinaliza para
a necessidade de compreendê-la, “no sentido weberiano mais estrito”, ou seja, quando a
intropatia se constitui um instrumento que visa uma explicação e não um fim em si mesma.
O método compreensivo articula formas tradicionais de entrevistas semidiretivas com
técnicas de natureza etnográfica (FERREIRA, 2014). A flexibilidade é uma das características
marcantes desse tipo de entrevista, que não requer fidelidade a uma estrutura rígida e possibilita
a redefinição ou alteração das questões, previamente definidas, em função dos
encaminhamentos que se deseja dar ao processo de investigação.
Tanto a construção, quanto a condução da entrevista compreensiva, fundamentam-se na
relação dialógica entre o pesquisador e o pesquisado, principalmente no que se refere à
abordagem do primeiro para o segundo, ou seja, é importante que o pesquisador assuma uma
atitude de escuta mais intensa e responsável frente às narrativas dos sujeitos (LA MENDOLLA,
2014). Esse fazer mais pessoal do que estandardizado decorre “do próprio envolvimento do
investigador no desenvolvimento da pesquisa num terreno concreto, havendo, contudo, lugar a
um grau de formalização e de sistematização” (FERREIRA, 2014, p.981).
A esse respeito, Kaufmann (2013) destaca sua diferenciação das tendências
espontaneístas que tendem a abandonar o rigor e a se encantar com a intuição descontrolada, ao
que recomenda um esforço contínuo na construção de uma objetivação. Exercício que demanda
do pesquisador um planejamento eficiente do ato de entrevistar e um profundo conhecimento
sobre a temática envolvida na pesquisa, o que o torna capaz de se posicionar de maneira
dialógica e recíproca diante do ponto de vista do pesquisado.
É bom lembrar que as experiências sociais do indivíduo no mundo atual se caracterizam
pela falta de coerência entre várias dimensões identitárias e pela incerteza a respeito de si e do
controle sobre si (DUBET, 1994). Apoiando-se em tais pressupostos e compondo o conjunto
de autores que seguem esta perspectiva, Martuccelli e Singly (2012) argumentam que essas
experiências, juntamente com o processo de entrevista, criam as condições comuns de
reflexividade expressas no desenvolvimento de uma investigação. A entrevista possibilita,
assim, a investigação e o conhecimento do trabalho que o indivíduo faz sobre si mesmo e facilita
o acesso às contradições por ele vividas decorrentes da multiplicidade de cenários sociais,
contribuindo com a promoção de um momento de retorno sobre si.
Ao proporem essas reflexões, os autores atribuem à entrevista a capacidade de colaborar
com a compreensão dos contextos nos quais as ações dos indivíduos se desenvolvem, ao
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possibilitar descrições muito mais finas das relações entre os fenômenos estruturais e as
experiências individuais, podendo extrair as diferentes margens de ação envolvidas nesta
relação. Logo, a entrevista deve se preocupar com as posições sociais e também com o conjunto
de suportes (recursos e direitos sociais) que os indivíduos têm acesso e aos quais ele recorre ao
longo de sua vida. Neste caso, é importante que se faça análises comparadas dos indivíduos que
têm a mesma posição social para observar como essas pessoas atuam e vivem em contextos
diferentes em meio a situações aparentemente semelhantes (MARTUCCELLI e SINGLY,
2012, p. 100). Ou seja, o pesquisador precisa estar atento ao processo de individualização nas
experiências sociais, inclusive quando os indivíduos ocupam posições sociais parecidas.
A prática da entrevista compreensiva não se restringe à produção dos dados e, segundo
Kaufmann (2013, p.118), “não constitui a fase mais importante da pesquisa”. De acordo com o
autor, o verdadeiro ponto de partida do trabalho de aprofundamento da investigação está no
momento da análise do material, também conhecida como análise de conteúdo5. É nesta etapa
que o processo investigativo avança, na medida em que pesquisador assume a função de dar
voz aos fatos, atualizando, continuamente, os problemas e as hipóteses da pesquisa e a produção
da teoria que fundamenta suas análises.
Nas análises de conteúdo situadas em paradigmas compreensivos, a teoria é construída
a partir da interrogação dos dados empíricos (GUERRA, 2006; KAUFMANN, 2013).
Vigilantes aos objetivos e hipóteses da pesquisa, procuramos centralizar a análise nos próprios
sujeitos, em uma lógica interna de um discurso individual e não em categorias sociais,
identificando nesse discurso os episódios, os acontecimentos e situações, os argumentos, os
personagens, enfim, os “elementos significantes” (GUERRA, 2006, p.67).
Como já mencionado, os sujeitos participantes desta pesquisa são os egressos da
primeira turma do curso Técnico em Agropecuária – PROEJA com Alternância - ofertado pelo
IFBaiano – Campus Santa Inês. Por se tratar de uma pesquisa com jovens, o critério básico
adotado para seleção dos sujeitos participantes foi a idade, ou seja, priorizamos aqueles que
possuíssem idade entre 18 a 29 anos6, ainda que não restem dúvidas quanto ao alto grau de
arbitrariedade envolvida nesta divisão etária.

5

O autor não utiliza este termo em suas análises, alegando que o mesmo se vincula mais a aspectos relacionados
ao ordenamento do conteúdo, ou seja, “mais ligado à utilização de técnicas do que à construção do objeto”
(KAUFMANN, 2013, p.119).
6
Para fins de delimitação da população a ser estudada, a pesquisa adota os parâmetros definidos pelo Estatuto da
Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013) que considera jovem a população entre 15 e 29 anos. A idade
mínima para acessar os cursos do PROEJA é 18 anos, sendo que não há limite máximo de idade.
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Pelo conhecimento adquirido por ocasião da pesquisa de mestrado, observamos que dos
vinte e quatro concluintes do curso, dezenove possuíam entre 18 a 29 anos de idade. Diante
dessa informação, iniciamos, ainda no ano de 2016, e continuadamente em 2017, o trabalho de
localização desses jovens.
Por se tratar de uma pesquisa com egressos, é importante destacar, conforme já o fizeram
Dazzani e Lordello (2012, p.19), a relevância desses sujeitos na compreensão da articulação de
programas e políticas com a sociedade, sendo “uma fonte privilegiada de informações que
permitem entender o alcance, efeitos e consequências de uma ação educativa”. Todavia,
Silveira e Carvalho (2012) lembram que a pesquisa com egressos preserva algumas dificuldades
específicas, mencionando as seguintes: a) a dificuldade de localização dos sujeitos, pois na
maioria dos casos os dados disponíveis nas instituições referentes a endereços e contatos não
retratam a realidade do momento, mas de uma situação anterior; b) a frequente
indisponibilidade do egresso em cooperar e ceder parte de seu tempo para responder a um
questionário ou participar de uma entrevista; e, c) a escassez de referenciais teóricos e
metodológicos de pesquisas com egressos que possam servir como subsídios ao estudo.
Na operacionalização desta pesquisa, encontramos dificuldades no que se refere à
localização dos sujeitos, visto que já não se encontravam vinculados à instituição escolar,
residindo em municípios diferentes e distantes entre si. Situação agravada pela
indisponibilidade de horários para o agendamento de encontros que visassem a realização da
entrevista, considerando que se encontravam comprometidos com atividades relacionadas ao
trabalho e ao estudo. Diante dessas situações, adotamos as seguintes estratégias:
a) a localização dos jovens se deu pela internet, mediante a utilização da rede social Facebook,
tendo como elemento de busca os seus nomes, informação que passamos a conhecer por ocasião
da pesquisa de mestrado. Essa estratégia possibilitou o encontro com a maioria dos egressos
que colaboraram com a localização dos demais, informando-nos seus contatos telefônicos ou
endereços de e-mail. Por sugestão dos próprios jovens, esse processo inicial de interação migrou
para a rede social Whatsapp, o que favoreceu a frequência e intensificação dos diálogos, visto
que todos eles a utilizavam com maior ou menor intensidade7.
b) optamos por realizar as entrevistas em momentos sugeridos pelos próprios jovens, de acordo
com sua disponibilidade, o que fez com que nenhuma entrevista deixasse de ser realizada e, por
outro lado, que não houvesse uma regularidade no número de encontros. Esses encontros

7

É importante destacar o papel das redes sociais na construção de uma nova dinâmica relacional entre os
indivíduos, sendo de fundamental importância no desenvolvimento desta pesquisa, tanto nos processos de
aproximação com os sujeitos, como também na consolidação da relação que com eles conseguimos estabelecer.
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aconteceram em espaços sociais também indicados pelos próprios jovens, como a biblioteca
universitária, a sua própria residência, a feira do agricultor, e até mesmo, a própria pousada em
que estávamos hospedados.
Essa primeira entrada no campo da pesquisa possibilitou o contato efetivo com doze
egressos, não obtendo sucesso na localização, e em alguns casos, no retorno, dos outros sete.
De modo geral, os jovens que conseguimos contatar reagiram positivamente à nossa
aproximação, demostrando-se receptivos à participação na pesquisa. Durante as várias
conversas mantidas com eles, indagamos sobre as informações referentes à situação atual em
que se encontravam (local de residência, estado civil, filhos, ocupação profissional, etc.) e
também sobre a relação que mantinham com a vida no campo.
Nossa ideia inicial, era ter como universo de pesquisa o total de jovens que conseguimos
localizar. No entanto, deparamo-nos com situações de recusa à participação da pesquisa por
parte de dois jovens, alegando questões de natureza pessoal, e também da impossibilidade de
outros quatro, que estavam trabalhando em fazendas voltadas ao agronegócio situadas no oeste
do estado da Bahia, cuja distância e dificuldade de translado inviabilizavam a possibilidade de
um encontro presencial para a realização das entrevistas. Delineou-se, assim, o conjunto dos
jovens sujeitos da pesquisa, composto, inicialmente, com seis jovens egressos.
Durante uma visita à Feira do Agricultor em Brejões, quando já estávamos em trabalho
de campo, encontramo-nos com um jovem egresso que não estava inserido inicialmente no
conjunto de sujeitos por não atender ao critério de idade que havíamos estabelecido. Entretanto,
devido ao interesse por ele demonstrado em participar da pesquisa, e acreditando na
potencialidade de suas contribuições, sobretudo no que se refere às experiências vivenciadas
pelo jovem agricultor, decidimos por inseri-lo no grupo de participantes.
Dessa forma, participaram da pesquisa de campo sete jovens egressos da primeira turma
do curso Técnico em Agropecuária - PROEJA com Alternância, cuja conclusão se deu no ano
de 2015. Todos os sujeitos são trabalhadores e também são, ou já foram, agricultores familiares.
Nesse conjunto, três jovens são do sexo feminino e quatro, do sexo masculino. Suas idades
variam entre 24 e 34 anos, constituindo, em sua totalidade, de um grupo de jovens oriundos
e/ou residentes de comunidades rurais pertencentes aos municípios de Brejões e Ubaíra,
localizados no Território Vale do Jiquiriçá, estado da Bahia8 (Quadro 1).

8

Considerando o total de egressos do curso com idade entre 18 e 29 anos, a representatividade amostral da pesquisa
é de 31,5% do universo.
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Quadro 1. Caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa
Nome9

9

Idade

Edleuza

28 anos

Estado
Civil
Casada

Filhos

Local de residência

Não

Comunidade rural de
Serra do Teco - Brejões

Gelisiane

24 anos

Solteira

Sim

Genivaldo

27 anos

Solteiro

Não

Geovane

25 anos

Solteiro

Não

Lucas

25 anos

Solteiro

Não

Luciano

34 anos

Solteiro

Não

Mariana

29 anos

Solteira

Sim

Ocupação atual

Agricultora familiar e
estudante
universitária
(Licenciatura em
Educação do Campo)
– UFRB – Campus
Amargosa
Comunidade rural de
Agricultora Familiar e
Serra do Teco – Brejões Membro de equipes
capacitadoras de
ONG’s relacionadas à
tecnologias de
convivência com o
semiárido
Comunidade rural de
Agricultor Familiar
Fazenda Lagoa
Tabuleiro – Brejões
Comunidade rural de
Estudante
Tanjante – Brejões
universitário
(Farmácia) –
UNIFACS – Feira de
Santana
Comunidade rural de
Gerente de
Lagoa do Boi – Ubaíra distribuidora de gás –
Ubaíra
Comunidade rural de
Agricultor Familiar
Sapucaia – Ubaíra
Comunidade rural de
Agricultora Familiar e
Mamão do Mato –
Estudante
Brejões
universitária
(Licenciatura em
Educação do Campo)
– UFRB – Campus
Amargosa

Utiliza-se os nomes reais dos jovens, tendo sido uma decisão tomada em conjunto com os mesmos e sob sua
autorização.
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O trabalho de campo foi desenvolvido mediante duas intervenções presenciais no campo
empírico, realizadas entre os meses de agosto e novembro de 2018, quando foram realizadas as
entrevistas. O Quadro 2 e a Figura 1 apresentam informações sobre a localização dos
municípios visitados durante a pesquisa de campo.

Quadro 2. Municípios visitados na pesquisa de campo e sua distância de Salvador.
Município

Distância de Salvador

Amargosa
246 km
Brejões
280 km
Feira de Santana
116 km
Ubaíra
269 km
Fonte: Organizado com base no Programa Google Maps.
Figura 1. Localização dos municípios visitados durante a pesquisa de campo

Fonte: Organizado a partir do Programa Google Earth.
Buscando seguir as recomendações de Kaufmann (2013), o diálogo com os sujeitos foi
guiado por uma grade de perguntas (Apêndice I), planejada em função de eixos centrais
(Identidade, Família, Experiências escolares, Relação com trabalho e Renda, Políticas públicas
para o campo e para a juventude, PROEJA e Pedagogia da Alternância, Vida na comunidade e
Projetos de vida). Buscamos utilizar uma linguagem informal e uma postura empática que
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pudessem contribuir com a minimização da hierarquia existente na relação pesquisadorpesquisado e coma a produção de um material mais adaptado ao método compreensivo.
A realização das entrevistas foi registrada em áudio e também em imagem/vídeo,
gerando um tempo aproximado de 12h de gravação. Carrano e Brenner (2017, p.451) comentam
que “os registros audiovisuais diminuem a distância entre a concretude do contexto original
investigado e a abstração das análises”. Além disso, para além da análise do conteúdo, os
registros em vídeo visaram a produção de um filme de pesquisa, como produto da investigação.
Ao início de cada conversa, explicamos os objetivos da pesquisa e os temas a serem
abordados na entrevista, destacando a valorização da participação dos sujeitos no fornecimento
de informações e também a sua necessária autorização para o desenvolvimento do trabalho.
Tanto a concessão da entrevista, quanto os processos relativos à gravação e filmagem, deramse em função da anuência e autorização dos sujeitos, mediante a assinatura, em duas vias, do
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II), em cumprimento das exigências
estabelecidas pelo Comité de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Após a realização das entrevistas, o conteúdo das gravações foi transcrito
integralmente10, trabalho que envolveu algumas etapas específicas: transcrição; revisão das
gravações para o entendimento e preenchimento das passagens não audíveis durante a primeira
escuta; e, leitura do material transcrito, visando sua organização.
Uma questão que se coloca ao trabalho desta etapa, refere-se à preocupação com a
linguagem dos sujeitos. É bom que se diga que os povos do campo possuem uma maneira
própria de se expressar, sua própria marca linguística, construída cultural e socialmente a partir
de complexas questões que, se não trabalhadas na perspectiva da diversidade, podem gerar
discriminação e preconceito (UCHÔA, ARAÚJO e VALEIKO, 2016).
Reconhecendo a importância do “linguageiro” utilizado pelos povos do campo
(PEREIRA, 2016, p.633), mantivemo-nos fieis ao que foi dito no momento da transcrição,
optando por fazer pequenos ajustes na reconstrução dos relatos e nos excertos utilizados ao
longo da tese, de maneira a não interferir no significado de seus discursos e, ao mesmo tempo,
de preservar nossos interlocutores.
Concluídas as transcrições, iniciamos a sistematização do conteúdo visando a
investigação do material à luz de referenciais teóricos apropriados. Trabalho iniciado pela

10

No trabalho de transcrição, utilizamos um aplicativo online (editor de áudios) gratuito denominado
“oTranscribe” (disponível em https://otranscribe.com/). Apesar de não converter áudio em texto, este site facilitou
significativamente o processo de transcrição na medida em que reúne, na mesma tela, o editor de texto e o áudio,
permitindo ouvir e digitar ao mesmo tempo.
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leitura atenta das entrevistas, sublinhando frases e trechos que julgávamos significativos. Nesta
etapa de tratamento dos dados, registramos as primeiras impressões sobre as temáticas mais
recorrentes ou ausentes nas narrativas dos sujeitos que poderiam ser objetos de análise.
Com base nessa leitura, construímos quadros-síntese dos discursos dos jovens que, no
nosso entendimento, continham a mensagem essencial das entrevistas. Além de contribuir com
a identificação das temáticas centrais, Guerra (2006) explica que esse procedimento ajuda a
reduzir o montante do material a ser trabalhado, ao mesmo tempo que permite o conhecimento
da totalidade dos discursos. Além disso, esse exercício ajudou na elaboração de um roteiro
analítico que pudesse nortear a reconstrução dos relatos de vida dos jovens, quando buscamos
utilizar o máximo de informações, visando a totalidade dos episódios.
A partir desse exercício, demos início ao processo de análise categorial, partindo da
identificação e descrição de algumas dimensões (variáveis), cuja dinâmica se mostra como
potencialmente explicativa do fenômeno que buscamos compreender: a interveniência das
experiências de jovens do campo, egressos do curso Técnico em Agropecuária – PROEJA com
Alternância, em suas perspectivas de vida e organização de projetos.
Por fim, retratamos as experiências dos jovens pesquisados também sob a forma de um
filme, como produto da pesquisa desenvolvida. Em sua produção, buscamos nos guiar pelas
orientações propostas por Carrano e Brenner (2017), que destacam a relevância deste tipo de
linguagem no processo de interpretação sociológica, constituindo-se como uma outra forma de
analisar as diferentes visões de mundo e as diversas realidades sociais.
Na construção deste filme, realizamos, a partir da criação do roteiro, um trabalho de
seleção e edição dos áudios e das imagens gravadas que continham momentos significativos da
participação dos jovens durante o trabalho da pesquisa de campo. A seleção do conteúdo do
filme também contou com a participação dos sujeitos da pesquisa, que sugeriram a inserção de
imagens reveladoras de outras experiências por eles vivenciadas.
Sublinhamos o quão desafiador se mostrou a construção do filme de pesquisa,
considerando, em especial, nosso pouco conhecimento sobre o complexo processo que envolve
a interpretação de imagens no âmbito da pesquisa qualitativa, ou, nas palavras do sociólogo
alemão Ralf Bohnsack, “a singularidade da imagem em contraposição ao texto” (BOHNSACK,
2007, p. 286). Soma-se a esse aspecto o fato de não contarmos com apoio técnico e logístico,
que pudesse auxiliar no processo de gravação das imagens, seja do contexto, seja das formas
de expressão dos participantes, elementos essenciais da entrevista.
Com base nos delineamentos expostos, apresentamos no Quadro 3 a síntese dos
procedimentos metodológicos adotados na busca de alcançar os objetivos da pesquisa:
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Quadro 3. Síntese dos procedimentos metodológicos e objetivos da pesquisa
Procedimentos metodológicos

Objetivos

Interpretar os significados de ser jovem do
campo, a partir das múltiplas dimensões
Pesquisa bibliográfica
presentes na categoria juventude e das
tensões que atravessam contexto rural na
realidade brasileira
Discorrer sobre as recentes políticas públicas
Pesquisa bibliográfica
destinadas
à
juventude
brasileira,
Estudo de documentos oficiais e legislações especialmente aos jovens do campo, dando
ênfase ao PROEJA e suas possibilidades de
contribuição aos processos de EJA no campo
Conhecer os percursos biográficos dos
Estudo de documentos oficiais e acadêmicos jovens egressos do curso PROEJA com
sobre o Território Vale do Jiquiriçá
Alternância, evidenciando o contexto
Realização de entrevistas
sociocultural e educacional no qual
Construção de relatos de vida
desenvolvem suas experiências
Analisar os aspectos que atuam na
Análise de conteúdo e interpretação do
constituição de projetos de vida dos egressos,
material empírico
a partir de suas experiências de vida,
Construção do filme de pesquisa
buscando entender as dificuldades e os
recursos dispostos em seus campos de
possibilidades
A arquitetura da tese está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, “Juventudes e
jovens do campo: reflexões sobre conceitos e cenários”, fazemos um esforço teórico e
conceitual no sentido de discutir a concepção de juventude, mediante a multidimensionalidade
que a categoria vem assumindo entre os estudiosos. Busca-se ampliar o olhar para os jovens do
campo na tentativa de compreender as dinâmicas, as tensões e os desafios que atravessam o
contexto rural contemporâneo, bem como os sentidos de ser jovem nesse contexto. O capítulo
traz, ainda, algumas noções sobre o conceito de projeto, com vistas a clarear a compreensão
que seguimos em nossa investigação, articulando-as com a pertinência do processo de
construção de projetos de vida para as juventudes do campo.
No segundo capítulo, “Políticas Públicas para a juventude brasileira: os jovens do campo
como sujeitos de direitos”, propomos uma reflexão sobre as políticas públicas brasileiras para
a juventude, em especial, para os jovens do campo, entendendo-as como suportes fundamentais
na efetiva constituição dos jovens enquanto sujeitos de direitos. Preocupamo-nos em entender
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a dinâmica que coloca as juventudes do campo como questão social na agenda das políticas de
juventude no país, e também em refletir sobre as contribuições do PROEJA nesse contexto e os
desafios que ainda estão postos à EJA no campo.
O conhecimento dos jovens, suas experiências e projetos demanda um olhar mais atento
para a realidade na qual eles se encontram. Nessa perspectiva, no terceiro capítulo, “O lugar e
as experiências dos jovens pesquisados”, tratamos dos aspectos históricos e sociais do Território
Vale do Jiquiriçá, entendo-o como dimensão fundamental nos processos de socialização dos
sujeitos da pesquisa e também como espaço onde circulam as possibilidades e os desafios que
perpassam a organização de seus propósitos. Além disso, o capítulo apresenta a reconstrução
dos relatos de vida dos sete jovens participantes da pesquisa, constituídos a partir dos dados
obtidos pelas entrevistas, que remetem ao conhecimento das singularidades de suas
experiências e para aquilo que eles percebem como significativo nas decisões que tomam.
No quarto e último capítulo, “Experiências e dimensões intervenientes na organização
de projetos de vida dos jovens do campo egressos do PROEJA com Alternância”, analisamos,
a partir dos relatos de vida dos jovens egressos, a maneira pela qual as experiências vividas na
formação profissional em EJA, desenvolvida pelos princípios da Pedagogia da Alternância,
atuaram no redimensionamento das ações e projetos dos jovens participantes da pesquisa. O
capítulo traz, também, um olhar sobre vivências situadas em outras dimensões da experiência
social desses sujeitos, emergidas no processo de entrevista, que intervém como provas ou como
suportes em suas experiências e projeções.
Por fim, não poderíamos deixar de destacar que a construção desta tese foi permeada
por sensações de incerteza e indignação, geradas pela situação de crise política e obscurantismo
social vivido pelo país nos tempos atuais. Durante os quatro anos de desenvolvimento da
pesquisa, temos sido testemunhas do acentuado processo de fragilização das instituições, de
extinção de políticas e de mecanismos de participação social em sua formulação e
implementação e de transgressões das leis de forma sucessiva que, em seu conjunto, acarretam
processos de restrição democrática e perdas de direitos que afetam gravemente as condições de
vida das populações mais frágeis, inclusive as juventudes brasileiras e os povos do campo.
Afirmamos, assim, nossa intenção de estar junto daqueles e daquelas que se colocam
em defesa do Estado Democrático de Direito como via única de se garantir o respeito
pelos direitos humanos fundamentais e de se pensar a juventude e as juventudes do campo.
Esperamos que a leitura deste trabalho possa ampliar a compreensão sobre esses jovens e sobre
os processos sociais a eles significativos, semeando a esperança e a resistência necessárias à
continuidade da luta pela garantia de seus direitos.
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CAPÍTULO 1

Juventudes, jovens do campo e projetos de vida: conceitos e cenários

Reconhecendo a necessária superação da situação de invisibilidade social a que os
jovens do campo são submetidos, sendo-lhes negado, muitas vezes, o reconhecimento enquanto
sujeitos de direitos e de identidade social, compreendemos que esse processo não se restringe,
exclusivamente, ao estudo desses sujeitos, mas também à necessária problematização da própria
construção do objeto, a partir das múltiplas relações nas quais se insere e que fazem da própria
categoria juventude uma construção social em disputa.
Como forma de nos inserir no debate sobre a juventude, este capítulo busca,
inicialmente, resgatar a compreensão de que pensar o conceito de juventude implica,
necessariamente, caminhar por caminhos já trilhados e perpassados por tensões, disputas e
polissemias. Nesse sentido, busca-se desconstruir as representações sociais sobre a juventude
presentes no senso comum, que tendem a delimitá-la como um grupo homogêneo, com valores
e práticas sociais comuns.
Compreendendo-a como uma categoria construída a partir de múltiplas dimensões, o
texto se propõe a ampliar o debate sobre juventude, sinalizando para alguns elementos
fundamentais em seu processo de construção: aspectos geracionais, a questão da diversidade e
da diferença, a relação com o tempo, a dimensão da experiência e da cultura, dentre outros.
Em seguida, o capítulo busca explorar alguns aspectos que parecem configurar a
experiência de ser jovem em espaços rurais, propondo-se a avançar na discussão da complexa
problemática que envolve a compreensão das juventudes do campo. A construção do texto
caminha no reconhecimento da intrínseca relação entre o processo de sua constituição enquanto
sujeitos e as especificidades do contexto ao qual estão vinculados, propondo reflexões sobre as
contradições existentes neste espaço, advindas das transformações trazidas pelo modelo
hegemônico de desenvolvimento, pelos múltiplos sentidos do espaço rural e pela dinâmica de
luta e resistência que atravessam as experiências cotidianas dos jovens.
Por fim, o capítulo apresenta noções sobre o conceito “projeto”, visando clarear a
compreensão que seguimos em nossa investigação, preocupando-se em articulá-las com a
pertinência do processo de construção de projetos de vida para os jovens no contexto rural.
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1.1 Juventude: contributos ao debate teórico-conceitual

Em sua análise sobre os paradoxos da juventude, o cientista social José Machado Pais
argumenta que “a teoria sociológica se vê cada vez mais confrontada com a necessidade de
estabelecer rupturas com as representações correntes da juventude” (PAIS, 1990, p.139), que
insistem em percebê-la como um grupo de sujeitos com interesses comuns, pertencentes a uma
mesma faixa etária ou partilhando de uma mesma cultura. Para o autor,
[...] a questão central que se coloca à sociologia da juventude é a de explorar
não apenas as possíveis ou relativas similaridades entre jovens ou grupos
sociais de jovens (em termos de situações, expectativas, aspirações, consumos
culturais, por exemplo), mas também – e principalmente – as diferenças sociais
que entre eles existem (PAIS, 1990, p.140).

A percepção dessas diferenças sociais – paradoxos da juventude – pode ampliar as
interpretações sobre esse momento da vida na medida em que as análises atravessam a fronteira
da unidade e avançam para o eixo da diversidade, atentando-se para os comportamentos
cotidianos dos jovens, os seus modos de pensar e de agir, as suas perspectivas em relação ao
futuro e os processos de identidades sociais e culturais.
Tal compreensão demarca o início de nossa discussão sobre a categoria juventude,
concebendo-a como construção social, cuja natureza dinâmica e contraditória impossibilita
pensá-la de maneira linear e homogeneizante.
Em sua tese sobre o lugar ocupado pela escola e pelo trabalho nas experiências de
jovens, Falcão (2014, p.62) afirma que a “juventude, tal como a concebemos na atualidade, não
existiu sempre”, pois “ainda que indivíduos jovens estejam presentes em toda e qualquer
formação social”, a categoria juventude nem sempre foi reconhecida a partir das necessidades
desses sujeitos. Concordando com a autora, entendemos que as representações atuais sobre o
jovem e sobre a juventude se derivam daquelas que foram construídas e consolidadas ao longo
do tempo e da história, e que foram renovadas e resignificadas em função dos diferentes
contextos, atribuindo-lhes, continuamente, novas leituras e perspectivas. Nesse sentido, as
definições sobre os jovens e sobre a juventude são (re) construídas histórica e culturalmente de
maneiras distintas em função do tempo e do espaço.
Ainda segundo a autora, uma das propostas da sociologia para discutir o conceito de
juventude em toda a sua complexidade “é abordá-la a partir da distinção entre as noções de
condição juvenil e situação juvenil” (FALCÃO, 2014, p.63). Abramo (2008) explica que a
primeira noção remete ao modo como uma sociedade atribui significado a esse momento da
vida, em uma dada conjuntura histórica. A segunda, relaciona-se à maneira pela qual tal
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condição é vivida, considerando os diversos recortes e diferenças sociais. Para Falcão (2014,
p.63),
O reconhecimento dessas contradições entre juventude, como condição e como
situação efetivamente vivida por sujeitos que encarnam diferentes modos de
ser jovem, é indicativo, também, para que no campo da pesquisa, a relação
entre juventude, enquanto conceito e enquanto manifestação empírica seja
continuamente atualizada.

Ao propor uma reflexão sobre as aproximações da condição juvenil na atualidade,
Falcão (2014, p.62) explica que a noção de juventude “é tributária da modernidade” e dos
fenômenos a ela relacionados, como, por exemplo, a expansão da escolarização e os novos
padrões que se inseriram nas relações entre os indivíduos e os grupos sociais.
Proposição que se alinha à argumentação feita por Cassab (2011, p.151) que, ao
reconstruir os sentidos atribuídos à categoria juventude ao longo do tempo histórico, aponta a
modernidade como o período em que a juventude passa a ser concebida como uma fase da vida
na qual os indivíduos possuem características específicas, dentre as quais, “uma maneira própria
de ver, sentir e reagir” às situações que lhes são apresentadas. A partir desse momento, segundo
a autora, a juventude passa a ser identificada como um período específico da vida, caracterizado
pela transição e preparo para a vida adulta, tendo seu término determinado quando o jovem
toma para si a responsabilidade pelo seu sustento e de sua própria família.
Ambas as autoras concordam que o debate sobre a questão da juventude se inicia a partir
do momento em que esse segmento começa a ser visto como um problema social, quando esses
sujeitos, principalmente os pertencentes a espaços urbanos, passam a ser considerados como a
fração rebelde da sociedade no que se refere ao cumprimento de normas e de convenções
sociais. Melhor dizendo, a ideia de juventude relacionada à ruptura, ao inconformismo, à
rebeldia, ao novo, à busca por novas experiências e mudanças, simboliza os valores que
constituíram o movimento da modernidade, principalmente a partir do século XIX, quando a
humanidade buscava encontrar uma nova forma de ver e estar no mundo.
Compondo o conjunto de autores que seguem essa perspectiva, Gonçalves (2005)
explica, em seu trabalho sobre a importância dos valores familiares nos processos de
socialização juvenis, que a partir da intensificação do sistema e das relações capitalistas, a
sociedade passa a se preocupar de forma mais contundente com o “individualismo exacerbado
e a criminalidade crescente”, firmando-se no imaginário social a associação do jovem como um
sujeito “individualista e responsável, em grande parte, pela criminalidade urbana”
(GONÇALVES, 2005, p.208). Visão que, diga-se de passagem, viria a servir como inspiração
na formulação de políticas públicas destinadas à juventude.
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No meio acadêmico, é consenso o reconhecimento de que, ao longo de sua história, a
sociologia percebe a juventude como um importante elemento na busca pela compreensão da
própria sociedade. Algumas vertentes do campo sociológico abordam a juventude a partir da
ótica etária ou geracional, considerando-a como uma fase da vida e, portanto, possuindo uma
perspectiva mais homogênea, visto que considera a existência de circunstâncias e problemas
semelhantes enfrentados por cada grupo de indivíduos de uma mesma geração ou faixa etária.
Outras correntes sociológicas entendem a juventude a partir de uma perspectiva classista, como
grupo social, na qual a origem e a posição sociais definem e determinam as diferentes análises.
Ao longo do século XX, o conceito juventude se movimentou na direção de diferentes
concepções, tendo sido envolto a imprecisões, polissemias e disputas teóricas no campo
científico. No campo da sociologia, percebe-se um movimento que busca desvencilhar o olhar
sobre as juventudes das perspectivas que a consideram como uma característica natural ou um
processo universal ao qual todo indivíduo está fadado a vivenciar.
Enquanto categoria conceitual, parece que esse debate se intensifica a partir da década
de 1920 quando Karl Mannheim e, posteriormente, José Machado Pais e Pierre Bourdieu, dentre
outros estudiosos, buscam compreender e caracterizar a juventude a partir da observação de
outras variáveis.
A partir dos estudos de Karl Mannheim – pioneiro das pesquisas sobre juventude,
especialmente relativos ao conceito de geração – passa a vigorar, segundo Weller (2007; 2010),
a necessidade de contextualizar melhor a realidade social da juventude. De acordo com a autora,
a teoria mannheimiana ajuda a compreender que “o pertencimento a uma geração não pode ser
deduzido imediatamente das estruturas biológicas”, ou mesmo “estar estritamente associado a
um grupo concreto” (WELLER, 2010, p.211). Compreender a juventude nessa perspectiva
demanda considerar o seu contexto histórico, político e social, ou seja, a relação estabelecida
com a sociedade. O conceito de gerações em Karl Mannheim envolve a compreensão de que
[...] a posição comum daqueles nascidos em um mesmo tempo cronológico não
está dada pela possibilidade de presenciarem os mesmos acontecimentos ou
vivenciarem experiências semelhantes, mas, sobretudo, de processarem esses
acontecimentos ou experiências de forma semelhante (WELLER, 2007, p.1).

Tal proposição parece-nos muito coerente, pois oferece elementos que caracterizam as
gerações como processos dinâmicos e interativos e ampliam a noção de situação geracional,
convidando-nos a repensar a construção de instrumentos analíticos que se proponham a (re)
conhecer as complexidades e singularidades das experiências concretas dos jovens.
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Ao declarar que “‘juventude’ é só uma palavra”, Bourdieu (2003, p.151) dialoga de certa
forma com as construções teóricas mannheimianas, contrapondo-se à perspectiva
homogeneizante sob a qual, muitas vezes, a categoria é analisada. Sinaliza para a arbitrariedade
inerente às classificações e estruturações estáticas (idade, sexo, classe etc.), que impõem
limitações à compreensão da juventude e incorrem no risco de assumi-la como uma unidade ou
um grupo social com aspirações comuns, não reconhecendo os diferentes modos de ser que se
inscrevem neste período da vida. Ademais, o autor adverte que tais classificações equivalem
também à produção de “uma ordem social à qual cada um deve se ater, na qual cada um deve
manter-se no seu lugar” (BOURDIEU, 2003, p.152).
O debate promovido pelo autor sobre essa questão denuncia a existência de controle e
manipulação sociais, a partir do momento em que se prioriza a definição de uma unidade social.
Em contraposição a essa perspectiva, e concordando com Pais (1990), o autor concebe a
juventude como uma construção social que toma corpo em função das diferenças existentes
entre os múltiplos grupos que compõem as diferentes juventudes.
[...] falar de jovens como se fossem uma unidade social, um grupo constituído,
dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma idade definida
biologicamente já constitui uma manipulação evidente. Seria preciso pelo
menos analisar as diferenças entre as juventudes (BOURDIEU, 2003, p. 113).

Ajudando-nos a esclarecer ainda mais essa questão, Groppo (2004) e Carrano (2003)
afirmam que a compreensão dos significados sociais das juventudes não prescinde,
prioritariamente, das definições de faixas etárias, pois estas “não têm caráter absoluto e
universal”, sendo “um produto da interpretação das instituições das sociedades sobre a sua
própria dinâmica” (GROPPO, 2004, p.11). Essas classificações, para Carrano, possibilitam o
delineamento de cenários e tendências que subsidiam, por exemplo, a elaboração de estratégias
e intervenções políticas. Entretanto, para além das interpretações pautadas em categorias fixas
que posicionam os jovens e orientam o comportamento social, o autor destaca que os mesmos
não se constituem como uma classe social, mas “compõem agregados sociais com
características continuamente flutuantes” (CARRANO, 2003, p.110).
O trabalho de Groppo também contribui no debate que busca consolidar uma concepção
sociológica e dialética da categoria juventude. Partindo da concepção marxista de dialética, e
distoando, em certa medida, de Mannheim, o autor defende que a realidade da juventude “não
é somente da ordem da ‘natureza’, mas principalmente da ordem do ‘social’”, sendo, portanto,
uma criação histórica. Nessa compreensão, argumenta que as análises que se encontram no bojo
das correntes que entendem a juventude como construção social e, portanto, concreta, precisam
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ser perpassadas por “outras categorias sociais e condicionantes históricos”, como, por exemplo,
“classe social, nacionalidade, região, etnia, gênero, religião, condição urbana ou rural, momento
histórico, grau de “desenvolvimento econômico”, dentre outras (GROPPO, 2004, p.12).
Esse exercício reflexivo que considera o dialético movimento epistemológico da
juventude como construção social, imersa em um processo resultante de vivências múltiplas e
concomitantes em determinado contexto histórico, social e cultural, leva-nos a concordar com
os inúmeros autores que defendem a necessária utilização do referido termo no plural:
juventudes.
Dayrell (2016), por exemplo, ratifica que a expressão assim utilizada busca enfatizar as
diversidades da condição e situação juvenis, considerando as diferentes maneiras de vivenciar
a juventude nas sociedades, em função de suas realidades e experiências. Em seu livro “Por
uma Pedagogia das juventudes”, o autor argumenta sobre a ideia de juventude no plural,
discorrendo sobre diferentes elementos que compõem a pluralidade da condição juvenil.
Na realidade, não há tanto uma juventude, e sim jovens enquanto sujeitos que
a experimentam e a sentem segundo determinado contexto sociocultural onde
se inserem, e, assim, elaboram determinados modos de ser jovem. É nesse
sentido que adotamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a
diversidade de modos de ser jovem existentes (DAYRELL, 2016, p.27).

O autor explica que o jovem transita entre diversos espaços sociais (instituições, grupos
sociais, etc.), muitas vezes contraditórios simbolicamente, que o leva “a uma constante
negociação de valores e pertencimentos consigo mesmo e com os outros” (DAYRELL, 2016,
p.268). Esta concepção oferece possibilidades de diálogos mais amplos sobre a juventude, na
medida em que considera a interação dinâmica e conflituosa entre um conjunto de instâncias
socializadoras distintas.
Com base nessa discussão, compreendemos o jovem como um sujeito plural e de
múltiplas identidades, construídas pelas diversas experiências de socialização em diferentes
contextos sociais, sendo, assim, “um ser social, um ser singular que se apropria do social,
transformado em representações, aspirações e práticas, que interpreta e dá sentido ao seu mundo
e às relações que mantém” (DAYRELL, 2007, p.161).
A própria identidade também se constrói por um processo histórico. O sociólogo
jamaicano Stuart Hall, pioneiro dos estudos culturais, afirma que “o sujeito assume identidades
diferentes, em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’
coerente” (HALL, 2004, p.13).
Na obra intitulada “A identidade cultural na pós-modernidade”, o autor esclarece que,
na concepção sociológica, a identidade do sujeito reconhece a existência de um “eu real”, que
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se produz e é produzido a partir da interação com a sociedade e com as diversas identidades.
Contudo, em um diálogo sobre o sujeito pós-moderno, ressalta a mudança que vem ocorrendo
nos tempos atuais no processo de construção de identidade, decorrente das transformações
estruturais e institucionais, afirmando que dentro de cada indivíduo “há identidades
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão
sendo continuamente deslocadas” (HALL, 2004, p.7-22).
Esta ideia também é difundida pelo sociólogo italiano Alberto Melucci ao discutir sobre
a multiplicidade do eu, contrapondo-se à compreensão da identidade como algo absoluto. Para
o autor, a identidade se funda na relação social que, por sua vez, encontra-se na dependência
dos processos de interação social e de troca com o outro. O processo de interação social na
contemporaneidade é muito dinâmico, possibilitando que os sujeitos pertençam,
concomitantemente, a inúmeros grupos sociais diferentes, ingressando-se e retirando-se deles
de forma muito mais rápida que em tempos passados. Dessa forma, segundo o autor, o nosso
“eu” se torna múltiplo, e essa multiplicidade demanda compreender a identidade como um
campo de ação social ou, em suas palavras, de “identização” (MELUCCI, 2004, p.61).
Percebemos que a questão da diversidade atravessa, quase que compulsoriamente, o
debate acadêmico sobre a categoria juventude. O Documento Final da Conferência Nacional de
Educação Básica, realizada em Brasília no ano de 2008, define diversidade como “construção
histórica, cultural e social (inclusive econômica) das diferenças”, sendo “construída no processo
histórico-cultural, na adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das
relações de poder” (BRASIL, 2008, p.63). O Texto Orientador da 3ª Conferência Nacional de
Juventude, realizada em Brasília no ano de 2015, também dá centralidade à questão da
diversidade, definindo-a como “variedade, pluralidade, diferença”, estando a ela relacionado
“tudo que é diverso, que tem multiplicidade” (BRASIL, 2015a, p.2).
Ambos os documentos destacam alguns (pré) conceitos que perpassam a condição
juvenil brasileira, constituindo elementos importantes em sua compreensão, como as questões
relativas ao gênero, ao racismo e à etnia, às diferenças e desigualdades sociais e à diversidade
existente entre os povos de comunidades tradicionais. Definições que nos levam a pensar que
reconhecer a diversidade da juventude, significa também dar ênfase às diversas formas de ser
jovem em um mundo desigual e violento, no qual as oportunidades são distribuídas muito em
função da cor da pele, do gênero, da classe social e do local de moradia.
Em seu debate sobre o universalismo e a diversidade, especialmente em contexto de
globalização, Ortiz (2015) destaca a polissemia do termo nas diversas tradições intelectuais,
alertando para os riscos presentes nessa discussão quando dela se oculta a questão relacionada
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à diferença. Para o autor, a diversidade é parte integrante de uma totalidade, na qual coexiste
um conjunto diferenciado de unidades sociais (nações, territórios, tradições e civilizações, etc).
Nesse contexto, destaca a necessidade de reconhecê-la a partir da questão da desigualdade e da
diferença produzidas socialmente, em contraposição a ideia de pluralismo. A diferença, nesse
caso, é sempre relacional e situada em um contexto histórico determinado, sendo, assim,
portadora de um sentido histórico.
Ecos dessa compreensão podem ser percebidos em um diálogo com Fleuri (2006), ao
defender que, para além do paradigma da diversidade, o debate sobre a diferença demanda o
esclarecimento sobre conceitos de estereótipo, preconceito, discriminação e racismo, e da
relação que mantém com o consenso de opinião dos indivíduos de um grupo social,
aproximando a discussão dos conceitos de legitimação das desigualdades e absolutização de
pontos de vista. Nas palavras do autor, “trata-se do desafio de se respeitar as diferenças e de
integrá-las em uma unidade que não as anule, mas que ative o potencial criativo e vital da
conexão entre diferentes agentes e entre seus respectivos contextos” (FLEURI, 2006, p.497)11.
A dimensão temporal está intrínseca ao debate sobre a juventude. Melucci (1997, p.7)
argumenta que a juventude “se situa, biológica e culturalmente, em uma íntima relação com o
tempo”, sendo o grupo social mais diretamente exposto aos dilemas temporais. Segundo o autor,
a sociedade atual experimenta o tempo de uma maneira completamente distinta da sociedade
moderna – diferenciação da experiência - quando o termo possuía uma orientação finalista,
analisado como medida universal em decorrência do advento da máquina e da emergente
necessidade de produção de mercadorias e de dinheiro.
Diferentemente de épocas anteriores, Melucci (2007) explica que as experiências dos
jovens contemporâneos não se dão de uma maneira linear em relação ao tempo, pois o
significado do presente não está dado nem pelo passado, enquanto história e memória, e nem
pelo futuro, enquanto meta ou destino final.
[...] a diferenciação das nossas experiências de tempo está aumentando. Os
tempos que nós experimentamos são muito diferentes uns dos outros e, às
vezes, parecem até opostos. [...]. Além disso, um tempo diferenciado é cada
vez mais um tempo sem uma história, ou melhor, um tempo de muitas histórias
relativamente independentes. Então é também um tempo sem um final
definitivo, o que faz do presente uma medida inestimável do significado da
experiência de cada um de nós (MELUCCI, 2007, p.32-34).

11

O debate sobre a diferença também se inspira nas ideias de Boaventura de Sousa Santos que, em seu livro
“Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural”, publicado em 2003, aponta para a
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades.
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Pais (2006, p.12) se refere a esse processo como “desfuturização do futuro e
investimento no presente”. Segundo o autor, para muitos jovens o futuro se encontra
desfuturizado, não porque esteja sob controle, mas, ao contrário, pela impossibilidade de
governá-lo por conta das incertezas do presente.
Para Bourdieu (2003, p.119), “os jovens se definem como tendo futuro, como definindo
o futuro”, ficando claro a relevância dada ao tempo presente como momento de construção
desse futuro e, nessa direção, a incumbência da juventude de realizar ações no tempo presente
que se desdobrem em realizações futuras. No entanto, segundo Peralva (1997), ao longo do
tempo histórico e, principalmente, pelas transformações advindas das mudanças nas relações
de trabalho e do prolongamento da escolarização, a chamada cristalização geracional –
linearidade do tempo estabelecida entre juventude, idade adulta e envelhecimento - passou por
um processo de ruptura causada pela oposição entre o passado e o futuro. Tal fenômeno
posterga o envelhecimento do jovem e o transforma de promessa de futuro para modelo cultural
do presente, “cedendo lugar a um tempo funcional diferenciado”, de maneira que “o futuro se
torna presente e absorve o passado” (PERALVA, 1997, p.21-23).
Todo esse debate revela a necessidade de ampliarmos nossa compreensão sobre a
categoria juventude, procurando nos desvincular da ideia de uma etapa estanque com uma
finalidade predeterminada, ou ainda de um momento de preparação para a vida adulta. Ser
jovem é uma situação que faz parte de um processo de crescimento dinâmico e totalizante, cujo
percurso vai se delineando no tempo e no espaço, ganhando “contornos específicos no conjunto
das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social” (DAYRELL e
CARRANO, 2014, p.111).
Observamos que a dimensão da experiência também se faz presente em todo o debate
sociológico que se deseja travar sobre a juventude. Muito embora desenvolvidas a partir de
diferentes abordagens e matrizes sociológicas, por vezes, opostas, entendemos que as
perspectivas presentes na sociologia da experiência desenvolvida pelo sociólogo François
Dubet (1994) e na processualidade histórica defendida pelo historiador Edward Palmer
Thompson (1981)12, constituem-se como importantes ferramentas analíticas na percepção dos
jovens como sujeitos reais e históricos, que a todo momento se constroem e são construídos

12

Fiel à perspectiva defendida por Marx, centralizada na análise das condições históricas da realidade social em
constante modificação, Thompson contribuiu com a superação do determinismo e economicismo marxistas,
resgatando a categoria experiência e inserindo os sujeitos nas análises da realidade histórico-social. Para o autor,
a categoria representa um enfrentamento aos “verdadeiros silêncios de Marx” (THOMPSON, p.183-184), estando
ausente por muito tempo da intelligentsia marxista.
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pelas relações e interações sociais que vivenciam. Processo no qual as posições e disposições
sociais13 se tencionam e se relacionam de forma dinâmica, determinando e sendo determinadas
pela experiência. Ademais, as concepções dos referidos autores oferecem importantes
elementos que ajudam a pensar caminhos mais apropriados para articular individualidades e
estrutura social nas vivências juvenis e em seu processo de construção identitária14.
Partindo do princípio que a ação é sempre social, Dubet (1994) explica que a experiência
social é uma ação que se constitui das condutas individuais e coletivas, sujeitas a uma
heterogeneidade de princípios, e da atividade dos indivíduos que devem construir o sentido das
suas práticas no bojo desta heterogeneidade. O autor afirma que, da mesma forma que a
sociedade é produzida por parâmetros distintos e desarmônicos, a ação social precisa ser
compreendida pela combinação de lógicas de ação também distintas e, muitas vezes,
contraditórias, tendo como fruto dessa articulação, a relação entre a experiência social e o
sistema social.
Para Dubet, ao interpretarmos as práticas sociais dos indivíduos a partir de suas
experiências, assumimos suas próprias ações como elementos para a compreensão da
sociedade. E se essa compreensão confere centralidade a fatores socialmente construídos,
significa dizer que a própria elaboração da sociedade se funda na construção das experiências
sociais dos indivíduos, denominados pelo autor de atores sociais15 (DUBET, 1994).
Nessa perspectiva, a experiência social dos jovens supõe que eles atuem, opinem e
constituam uma representação do mundo que é vivido, seja individual ou coletivamente, e
também uma construção crítica da realidade que se dá a partir da reflexão sobre o vivido e a
redefinição de suas experiências.
Considerando que as experiências sociais dos jovens no mundo de hoje se caracterizam
pela falta de coerência entre várias dimensões identitárias e também pela incerteza a respeito
de si e do controle sobre si, a perspectiva desenvolvida por Dubet parece se complementar pelos
estudos desenvolvidos por Martuccelli (2010) e Martuccelli e Singly (2012), referentes à

13

O conceito de disposição social é central na sociologia à escala individual de Bernard Lahire, com origens na
tradição sociológica durkheimiana e aprofundada, inicialmente, por Pierre Bourdieu. De maneira geral, o termo se
refere a uma força interna, projetada nos indivíduos, como ações e comportamentos, mediante os processos de
socialização e de influência das estruturas e relações sociais construídas no mundo social (OLIVEIRA, 2013).
14
Compreensão que também se reverbera no estudo de Melucci (2007), ao recomendar a adoção de uma
perspectiva macrossociológica combinada com a valorização das experiências individuais na vida diária, em
pesquisas que visem a investigação da ação juvenil.
15
A perspectiva de Dubet referente à experiência social parece encontrar ressonância nos estudos do sociólogo
francês Alain Touraine, especialmente no conceito de ator social, utilizado para se referir ao indivíduo atuante e
construtor de si mesmo, que não se realiza individualmente, mas nas relações travadas no interior das redes de
conflitualidades com o outro e com o contexto (DUBAR, 2004).
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construção de uma sociologia do indivíduo, à qual se fundamenta na necessidade de reconhecer
o crescente processo de singularização das trajetórias pessoais dos sujeitos, atentando-se para
as experiências que singularizam o indivíduo e os fenômenos sociais.
Martuccelli (2010) se utiliza do conceito de individuação para se interrogar sobre o tipo
de indivíduo produzido estruturalmente por uma sociedade em um determinado tempo
histórico. Segundo o autor, a análise social não pode ser restrita aos processos de socialização
e subjetivação, que dão centralidade à biografia do indivíduo e às suas experiências16. O
interesse da sociologia pelo indivíduo, nessa perspectiva, necessita reconhecer que as
sociedades contemporâneas estão submetidas a um grande movimento estrutural de
singularização que produz uma profunda transformação social.
O processo de singularização, portanto, requer que a sociologia singularize suas
análises, sendo necessário considerar o conjunto de desafios estruturais que são comuns a todos
os membros de um grupo, mas que são vivenciados a partir de posições e experiências distintas,
ao que o autor denomina de provas (pruebas).
Dubet (1994) compreende a prova como o esforço que o indivíduo faz para combinar e
articular as lógicas de ação, sendo resultante desta combinação. Martuccelli e Singly (2012)
afirmam que a experiência consiste em tentar efetivar essa articulação, considerando o
desenvolvimento dessa capacidade como uma verdadeira prova.
Em uma sociedade em que as trajetórias sociais se individualizam e se singularizam, os
jovens se deparam, cotidianamente, com inúmeras e diferentes provas nas diversas dimensões
da vida social (família, escola, trabalho, profissão, relações sociais e amorosas, orientação
sexual, dentre outras). O bom desempenho ou o fracasso diante dessas provas é atribuído ao
jovem e estão diretamente relacionados ao conjunto de recursos ou suportes que eles dispõem
em seu enfrentamento (MARTUCCELLI, 2010). Recursos esses que também se apresentam de
modo diverso e desigual, tanto em quantidade, quanto em qualidade.
O conceito de prova associado à análise dos recursos ou suportes, representa um
importante instrumento de análise sociológica das experiências juvenis, na medida em que
propõe uma articulação entre elas e o sistema social, ampliando as possibilidades de
compreender as diferentes maneiras de ser jovem em determinado contexto histórico e social.
Em sociedades que apresentam quadros de expressiva desigualdade social, as possibilidades

16

A socialização se refere ao processo de fabricação sócio psicológico do indivíduo; já a subjetivação, diz respeito
à constituição do sujeito como resultado de uma dinâmica sociopolítica de emancipação (MARTUCCELLI, 2010).
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das diferentes juventudes se inserirem socialmente também serão desiguais, considerando a
disparidade no que se refere à distribuição e acesso de suportes e recursos disponíveis.
Ao considerarmos que o conhecimento das distintas maneiras de viver a juventude
prescinde do reconhecimento dos jovens como sujeitos concretos e históricos, a perspectiva da
experiência em Thompson (1981) mostra-se relevante, visto que se fundamenta na vida material
e nas múltiplas formas de organização da vida social e do sentido histórico de suas vidas.
Para o autor, “a experiência surge espontaneamente no ser social, mas não surge sem
pensamento. Surge porque homens e mulheres são racionais, e refletem sobre o que acontece a
eles ao seu mundo” (THOMPSON, 1981, p.16). Explicação que reverbera sobre as
possibilidades de ação e reflexão dos sujeitos sobre as experiências vivenciadas e sobre o meio,
que está a todo o tempo se transformando, ao que ele denomina de “experiência modificada”.
Tendo em vista a vida material dos sujeitos e suas experiências de vida, o fazer-se jovem
mantém uma relação direta com a forma pela qual se inserem no mundo e o interpretam. Suas
experiências modificadas – vividas e ressignificadas – constituem-se fontes históricas para a
análise da construção desse processo.
Através do conhecimento da experiência, Thompson defende a possibilidade de se
perceber o diálogo estabelecido entre o ser social e a consciência social, acompanhando o
sujeito em seu movimento e não como algo passivo, que está à espera de alguma teoria que
possa explicá-lo.
Baseados em Thompson, entendemos que, através da experiência, os jovens e as
juventudes são compreendidos social e culturalmente, dentro de um determinado contexto. A
noção de experiência torna-se, assim, um conceito chave para superar a contradição existente
entre as determinações sociais impostas aos jovens e à maneira pela qual agem e reagem às
imposições, possibilitando compreendê-los não como indivíduos completamente livres,
mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas
determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em
seguida ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e sua cultura [...] e em
seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação determinada (THOMPSON,
1981, p.182).

É também a partir de Thompson que trazemos a dimensão da cultura para o debate sobre
as juventudes, entendendo que as categorias experiência e cultura se situam como pontos de
junção de outro tipo, pois os jovens “não experimentam sua experiência apenas como ideias”
(THOMPSON, 1981, p.189). Ela não se dá apenas no nível mental, intelectual ou espiritual,
visto que os jovens também vivenciam sua experiência através de sentimentos, com os quais
lidam através da cultura sob a forma de normas, de obrigações inseridas no âmbito da família,
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nas relações que envolvem reciprocidades, nas manifestações e expressões artísticas ou nas
crenças e convicções religiosas, ao que o autor denomina de “consciência afetiva e moral”.
Salvaguardadas as devidas contextualizações e limitações a serem consideradas, a
dimensão da experiência contextualizada a partir dos autores citados, corroboram para
compreendê-la como fundamental no conhecimento da história social dos jovens, em especial,
das juventudes do campo, pois produzem novos espaços para sua atuação como sujeitos
históricos, inseridos em um contexto carregado de materialidades e realidades culturais
diversas, no qual vivenciam distintas relações sociais.
Por fim, trazemos para essa discussão, a compreensão da juventude como sujeito de
direitos que, diga-se de passagem, configura-se como um entendimento recente no processo de
desenvolvimento da sociedade. Cabe aqui destacar as importantes conquistas alcançadas no
Brasil pela aprovação do Estatuto da Juventude17 no que se refere às definições que ajudam a
melhor compreender a complexidade da juventude, reconhecendo-a como um grupo de sujeitos
com características, particularidades e necessidades específicas.
O referido Estatuto se fundamenta em uma concepção do jovem como sujeito com
condições reais de exercer seu papel na sociedade, devendo ser a ela integrados como pessoas
ativas e responsáveis, ocupando uma posição estratégica nos processos políticos e sociais.
Nessa perspectiva, aponta e reafirma os direitos fundamentais (constitucionalmente previstos)
que devem ser garantidos à juventude, perpassando por todas as necessidades humanas
(educação, trabalho, saúde, cultura, esporte, território e meio ambiente) e também pelo
reconhecimento de sua diversidade (étnica, sexual, religiosa, cultural, etc.).
Ocorre que o Estatuto da Juventude compreende como jovens as pessoas com idade
entre 15 e 29 anos (BRASIL, 2013). Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)18 importante legislação que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil - adota a
faixa etária de 12 a 18 anos para definir o período da adolescência (BRASIL, 1990). Fica
demonstrado, assim, a coexistência legal entre juventude e adolescência existente nos
instrumentos legais brasileiros, visto que pessoas dos 15 aos 18 anos de idade são consideradas,
ao mesmo tempo, como adolescentes e jovens.
Reconhecendo as dificuldades conceituais das referidas categorias, Dayrell e Carrano
(2014, p.109) compreendem a adolescência “como uma primeira etapa de uma idade da vida
mais ampla que é a juventude”. Segundo os autores, ainda que reconhecidos como sujeitos de

17
18

Instituído pela Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013.
Aprovado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
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direitos na legislação brasileira, os jovens carecem de políticas públicas que lhes garantam o
pleno exercício da cidadania. Sinalizam, assim, a importância de reiterar a noção de juventude
nas pesquisas e nas ações públicas, reconhecendo seus aspectos comuns e suas particularidades
como formas de dar visibilidade às suas necessidades.
A noção de tempos humanos geracionais, defendida por Arroyo, amplia a compreensão
sobre as etapas de vida. Para o autor, os tempos humanos (infância, adolescência, juventude,
maturidade e velhice) não se restringem a etapas propedêuticas ou estágios hierarquizados, mas
possuem sentido próprio e promovem vivências e experiências que contribuem tanto para o
desenvolvimento do sujeito, quanto para a sociedade. Nesse sentido, juventude e adolescência
se constituem como momentos determinados, sem, porém, estarem reduzidos a uma passagem
ou um momento de transição, assumindo uma importância em si mesmas como momentos de
exercício de inserção e integração sociais. O autor afirma que a visão etapista e hierarquizada
dos tempos humanos faz com que “as idades, tempos da vida, careçam de sentido por si mesmas,
logo, tempos humanos desfigurados sem direito à especificidade do viver, pensar, formar de
cada tempo humano” (ARROYO, 2014, p.70).
Ao tecer essas reflexões iniciais, afirmamos que, mais importante que definir as
fronteiras delimitadoras das etapas do ciclo da vida, é caminhar na busca pela compreensão de
seus atributos e de suas especificidades, visando assegurar seus direitos específicos. Contudo,
não podemos deixar de reconhecer que as definições etárias refletem as formas pelas quais o
Estado se utiliza para formular as políticas públicas para as categorias juventude e adolescência.
Não nos furtamos de nos preocupar com o que Francisco e Groppo chamam de “aspectos
regressivos” referentes à atuação do Estado e da sociedade sobre os jovens e adolescentes. A
título de exemplo, mencionam a consolidação do discurso presente no cotidiano social e
também na retórica política que defende a redução da maioridade penal e o extermínio de jovens
em conflito com a lei, em sua maioria jovens negros. Segundo os autores, durante muito tempo,
esses aspectos regressivos não estiveram evidentes em nossa sociedade, mas, de fato, “nunca
desapareceram, mesmo em fases de maior florescimento de políticas sociais destinadas aos
grupos etários que merecem olhar diferenciado” (FRANCISCO e GROPPO, 2016, p.290).

1.2 Juventudes do campo: conhecer o campo para compreender o jovem

A partir das reflexões que fizemos até aqui, podemos inferir que a juventude ganha
contornos próprios em função de diferentes construções e contextos históricos, sociais e
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culturais, de modo que as diferenças territoriais também se articulam na constituição das
distintas maneiras de vivenciar a juventude.
Para iniciar nossa discussão sobre os jovens do campo, tomamos como ponto de partida
a perspectiva de Wanderley (2007) que busca compreendê-los, primeiramente, como jovens,
ou seja, como sujeitos cujas experiências de vida envolvem tanto o presente e as formas de vida
cotidiana, quanto o futuro e os projetos referentes à vida adulta. Independentemente do contexto
no qual o jovem se encontra, a autora comenta sobre a existência de alguns traços que, de certa
forma, são referências na vida cotidiana de qualquer jovem e substanciam a situação de
preparação para a vida adulta:
A forte identidade referida ao grupo geracional, a busca de espaços
especificamente jovens, ao mesmo tempo que a valorização da família e do
ambiente social próximo, são traços que, de uma forma ou de outra, marcam a
vida cotidiana dos jovens, em todos os contextos que eles vivem. Do mesmo
modo, a importância dos aspectos formativos - a socialização no interior da
família, a escolarização e a preparação para uma profissão – reforçam a
condição de quem está se preparando para a vida adulta (WANDERLEY,
2007, p.30).

Reconhecemos, assim, a semelhança entre jovens do campo e da cidade no que se refere,
também, aos seus gostos e preferências musicais, esportivas, ou aquelas relacionadas à moda,
à mídia, ao acesso à internet e redes sociais, etc., ressaltando, desse modo, a necessária
compreensão do jovem do campo como alguém que está inserido e integrado à sociedade, e não
isolado em uma realidade paralela e distante.
A presença e a interferência das tecnologias de informatização e comunicação,
especialmente nos tempos atuais, podem ser percebidas até mesmo nos rincões mais isolados e
distantes dos centros urbanos, possibilitando que jovens rurais e urbanos compartilhem ideais,
ou pelo menos, convivam com os mesmos valores e padrões culturais, em um mesmo espaço
social.
A pesquisa de Sales (2011, p.7) sobre as novas experimentações das juventudes com os
processos relacionados a conexões e interatividade, mostra que a relação estabelecida com a
internet por parte de jovens do campo e da cidade não é oposta, pois em ambos os casos
“representa não só a oportunidade de interagir com as pessoas, mas também um espaço de
abertura, de se sentir parte deste universo rápido e fascinante que a rede possibilita”. É nesse
espaço virtual, de comunicação universal, que os jovens do campo também produzem as
diferentes formas de trabalho e de lazer, compartilhando dados, conhecendo outras realidades,
atravessando fronteiras, incorporando expectativas, enfim, produzindo novas formas de
organização social, política, econômica e cultural.
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Esse processo, segundo Carneiro (2007), fomenta nos jovens do campo um movimento
de problematização e reformulação de suas identidades sociais, passando a se interrogarem
sobre sua realidade, costumes e valores, e também sobre os modos de vida de suas famílias,
especialmente aqueles relacionados às atividades essencialmente rurais, reivindicando para si
condições existenciais e materiais mais urbanizadas19. De acordo com a autora, esse
movimento, caracterizado como “rurbanização” ou “ideal rurbano”, tem provocado mudanças
nas perspectivas futuras dos jovens e de seus projetos juvenis. Por este motivo, alerta para a
necessária realização de investigações que busquem conhecer “como se organiza e se estrutura
essa nova síntese que aproxima valores urbanos e rurais, tomando-se o cuidado de levar em
conta a heterogeneidade dos valores que mobilizam a chamada juventude rural” (CARNEIRO,
2007, p.64).
Ao propor uma análise sobre culturas juvenis, Weisheimer (2009) reconhece a
relevância do fenômeno descrito pela autora citada na compreensão da juventude em espaços
agrários. No entanto, busca ampliar essa interpretação comentando que os valores requisitados
pelos jovens de espaços rurais se constituem como ideais propriamente juvenis, e não
necessariamente urbanos, visto que “os sentidos atribuídos por estes atores ao consumo
ostensivo de símbolos juvenis, marcadamente através do vestuário e acessórios, são símbolos
de status e reconhecimento enquanto jovens” (WEISHEIMER, 2009, p.80).
Assumir essa perspectiva, entretanto, não significa diluir as juventudes em uma suposta
homogeneidade. Novaes (2007), por exemplo, nos lembra que, para além das semelhanças
etárias e dos aspectos comuns que norteiam a concepção de juventude como construção social
e do jovem como ator social, é inegável a existência de especificidades que diferenciam os
jovens rurais de jovens urbanos. A autora alerta para a necessidade de encontrarmos pontos de
unidade na diversidade, sem, entretanto, disfarçar ou eliminar as diferenças. Visão que nos
reporta para a necessidade de se considerar a grande diversidade dos modos de viver a juventude
nas áreas rurais e as múltiplas situações concretas de existência e sobrevivência,
correspondentes à heterogeneidade das experiências de vida dos jovens do campo também
distintas entre si, pois vivenciam situações diferentes, em contextos diferentes.
Tal compreensão destaca a importância de entender que a reunião das diferenças de um
segmento populacional no interior de uma mesma categoria, no caso “juventude rural”, não

Existe todo um debate acadêmico acerca do conceito “modo de vida”, cuja definição ganha sentidos diversos e
distintos em função das múltiplas abordagens nas quais é formulada. Nesta tese, utilizamos esse constructo
relacionando-o com o que Gonçalves (2004) chama de estilo de vida ou concepção de vida, correspondente às
singularidades dos sujeitos ou grupos de sujeitos, seus costumes, valores, conhecimentos e práticas sociais.
19
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favorece o reconhecimento de suas diferenças. Além disso, pode contribuir com a manutenção
da invisibilidade social desses jovens, visto que não existe uma única juventude rural ou uma
única forma de ser jovem no campo. Nas palavras de Weisheimer (2007, p.1), “se não cabe
isolar, não cabe também diluí-los numa pretensa homogeneidade, que desconhece as formas
particulares de viver a juventude, quando se é jovem nas áreas rurais brasileiras”.
Academicamente consolidada, a categoria juventude rural é inserida com frequência no
debate sobre o jovem enquanto ator político, forjada no enfrentamento da invisibilidade do
debate acadêmico e social sobre os jovens do campo verificado no início dos anos 2000, e
também na problemática de sua migração do campo para a cidade. Compreender os jovens
como atores políticos amplia a esfera do debate sobre as juventudes do campo na medida em
que institucionaliza sua participação nos processos sociais e políticos. Atualmente, percebemos
importantes processos de institucionalização dos espaços de representação política da juventude
do campo e também de construção e desenvolvimento de políticas públicas a elas destinados.
Se por um lado a constituição da categoria juventude rural tenha superado os
distanciamentos presentes entre movimentos sociais, aglutinando as realidades regionais, por
outro, pode ter caminhado para uma perspectiva homogeneizadora que, em certa medida,
camufla a diversidade dos povos, territórios, modos de vida e de produção de existência no
campo, contribuindo, assim, “para aglutinar os mais invisíveis dentre invisíveis” (CASTRO,
2015, p.281-282).
A partir da multiplicidade de sentidos do conceito de juventude e das diferentes
condições que os jovens do campo apresentam entre si, a categoria juventude rural vem
vivenciando um processo de reordenamento, sendo a ela incorporadas inúmeras construções
identitárias: jovem da roça, jovem do campo, jovem do sertão, jovem agricultor, jovem
agricultor familiar, jovem empreendedor rural, jovem rural ribeirinho, jovem sem-terra, jovem
do interior, jovem camponês, e tantas outras (WEISHEIMER, 2005)20.
Segundo Castro (2016a, p.65), os jovens que vivem em espaços rurais
se organizam em grupos de culturas tradicionais e valorizam sua identidade
como quilombolas, agricultores familiares, seringueiros, quebradeiras de coco
de babaçu, camponeses, assentados e muitas outras formas e culturas que se
expressam no campo e nas florestas brasileiras.

Nesta tese priorizamos os termos “jovens do campo” ou “juventudes do campo”. Cabe destacar nossa
preocupação com o uso de linguagem inclusiva de gênero, mas optamos pelo emprego do masculino genérico,
como forma de preservar a fluidez do texto e da leitura e evitar sobrecarga gráfica.
20
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Seguindo essa perspectiva, Kummer e Colognese (2013) compreendem que a origem ou
residência em espaços rurais não são suficientes para definir o jovem rural. Para estes autores,
o jovem rural vivencia esse espaço e participa da unidade produtiva familiar, na qual ocupa
espaços culturalmente definidos. O jovem rural, segundo esses autores,
É o sujeito que se relaciona com um modo de ser específico, vinculado à uma
realidade onde o mundo do trabalho e o mundo da vida se fundem e se
confundem. Não é, ou está imobilizado nesta condição, não é refém de um
espaço ou situação, é um articulador de práticas de vida como qualquer outro,
embora mantenha as suas especificidades identitárias que carregam as
particularidades de seu modo de vida (KUMMER e COLOGNESE, 2013,
p.209).

Durante a I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do Campo, realizada em
1998 no estado de Goiás, chegou-se ao consenso de que o termo “campo” pode oferecer mais
recursos ao conhecimento das representações sobre as juventudes e sobre os modos particulares
de utilização do espaço social (KOLLING et al., 1999).
Para Castro (2015), as categorias “juventude do campo” e “jovem do campo” são
potencialmente mais significativas no que diz respeito à problematização das múltiplas
identidades, vivências, pertencimentos e realidades do campo. Compreensão que parece
corroborar com a ideia de que o termo “rural” reflete a histórica (e ainda atual) oposição ao
urbano e a tudo o que a ele estiver associado. Ademais, também impõe limites para designar o
universo social no qual os sujeitos desenvolvem suas experiências de vida, principalmente
quando se trata de estudos particulares que se objetivam a compreender os modos de vida das
pessoas que vivem nesse espaço21.
Essas concepções nos oferecem possibilidades de diálogos mais amplos sobre a
superação dos limites historicamente construídos em torno da expressão rural para designar o
espaço, os sujeitos e as experiências que vivenciam, tanto as que se relacionam às atividades
voltadas à terra, quanto às múltiplas dimensões envolvidas em suas relações com o meio,
inclusive as que envolvem a resistência e a luta por melhores condições de vida.
Em meio a esse debate, as construções conceituais sobre as categorias “campo” e
“jovens do campo” vêm se afirmando diante da dificuldade de definir e interpretar o termo
rural. A progressiva fluidez existente entre o rural e o urbano torna cada vez mais complexa a
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No debate acadêmico contemporâneo de diversas áreas do conhecimento (em especial, da Geografia e da
Sociologia), existe um campo de disputa em relação aos temos urbano, cidade, rural e campo. Apesar de não nos
aprofundarmos nessa questão, percebemos a complexidade desse debate, especialmente a partir da leitura de
autores como Milton Santos (1988; 1993), Henri Lefebvre (1988; 2000) e Raymond Williams (1989), visto que
envolvem categorias geográficas que, ao mesmo tempo, possuem dimensões e representações sociais.
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identificação de limites entre esses espaços, reportando-nos para a necessidade de
compreendermos melhor essa discussão.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define o rural como o espaço
situado fora dos limites das áreas urbanas, ou seja, daquelas áreas correspondentes às cidades
(sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas, independentemente
de suas características. Em outras palavras, é rural tudo o que não é urbano que, neste caso,
assume o termo cidade como sinônimo22. As concepções envolvidas nesta definição,
constituem-se como elementos basilares para a elaboração e implementação de políticas
públicas e investimentos de recursos.
Em agosto de 2017, visando a elaboração de uma nova classificação para a divulgação
do Censo Demográfico 2020, o IBGE lançou uma proposta de discussão sobre os parâmetros
utilizados na delimitação do território nacional. O estudo apresenta uma nova definição de
critérios para a classificação dos espaços rurais e urbanos, com o objetivo de (re) pensar o Brasil
rural contemporâneo e oferecer novos elementos que possibilitem a diferenciação entre essas
áreas. Os novos critérios propostos para esta nova classificação dos espaços rurais são: a
densidade demográfica, a localização e acessibilidade em relação aos principais centros urbanos
e o tamanho da população23.
Em sua obra “Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula”, José Eli
da Veiga já alertava para a necessidade de se repensar a definição do rural, e acima disso, de
renovar o pensamento brasileiro a respeito das tendências referentes ao processo de urbanização
e seus desdobramentos na formulação das políticas de desenvolvimento a serem adotados pelos
governos. Para o autor, “não se deveria considerar urbanos os habitantes de municípios
pequenos demais, com menos de 20.000 habitantes” (VEIGA, 2003, p.32), apresentando um
Brasil essencialmente rural no ano 2000 (80% dos municípios, ou 4.485), nos quais residiria
cerca de 30% da população brasileira.
Na esteira das proposições apresentadas pelo autor, a nova metodologia, adotada pelo
IBGE em 2017, constatou que a maior parte dos municípios brasileiros (70%) possuem menos
de 20 mil habitantes, sendo classificados como rurais, e ainda que 90% (mais de 5 mil
municípios), têm população inferior a 50 mil habitantes. Esses municípios apresentam relações
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Definição estabelecida pelo Decreto-lei nº 311, de 1938, que dispõe sobre a divisão territorial do Brasil e também
sobre o cálculo do grau de urbanização, que corresponde à porcentagem das pessoas que residem em espaços
urbanos e rurais.
23
O estudo foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em parceria com o Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). O IBGE destaca sua adequação às iniciativas da Nova
Agenda Urbana adotada em 167 países, o que permitiria a comparabilidade dos dados.
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muito próximas com o rural, seja no que se refere aos costumes e valores da população, seja
nos aspectos relacionados à atividade econômica (DULCI, 2017).
Chega-se, assim, à conclusão de que, ao invés de corresponder a 15% da população
brasileira como apontava o Censo Demográfico de 2010, a população rural corresponde a 24%.
Já a população jovem no campo com idades entre 15 e 29 anos, que em 2010 perfazia 1/3 da
população do campo (cerca de 8 milhões de jovens), pela nova metodologia esse total
representaria, aproximadamente, 20 milhões de jovens (DULCI, 2017).
Pelos dados apresentados na Tabela 1, observamos movimentos simultâneos de
crescimento da população urbana e redução da população rural, em temos percentuais, nos
Censos Demográficos de 2000 e 2010. Pela nova proposta de classificação territorial, os dados
sinalizam para um Brasil menos urbano, sendo constatado o crescimento da população rural.

Tabela 1. Populações urbana e rural no Brasil (2000, 2010 e 2017)
2000

2010

2017

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

81%

19%

84,35

15,65

76%

24%

Fonte: Organizado a partir de IBGE (2000, 2010 e 2017a).
Apesar de evidenciar o aumento da população rural, a nova metodologia de
caracterização dos espaços rurais e urbanos no Brasil mostra que 76% da população brasileira
ainda se concentra em municípios predominantemente urbanos, habitando 26% do total dos
municípios (IBGE, 2017a). Resultados que, em seu conjunto, evidenciam a complexidade desse
debate, abrindo caminho para uma discussão que, necessariamente, envolve o desenvolvimento
de conceitos, métodos e técnicas que considerem as especificidades regionais brasileiras.
Segundo Veiga (2003), predomina no senso comum a ideia de que o processo de
desenvolvimento de uma região rural depende, fundamentalmente, do desempenho de sua
atividade agrícola. Para o autor, a superação da dicotomia que antagoniza os espaços rural e
urbano precisa partir tanto do entendimento de que nem todo espaço rural é necessariamente
agrícola, quanto do reconhecimento do intenso processo de inserção social nele existente, dos
quais os jovens participam ativamente. Sua argumentação também aponta para compressão de
que a busca pelo desenvolvimento rural está diretamente relacionada com a necessária
desconstrução do rural como sinônimo e lugar de atraso24.

24

Até o século XIII, o meio rural possuía grande importância social, abrigando maior concentração populacional
em relação aos espaços urbanos e contribuindo significativamente com a economia dos países em termos
produtivos. Com o advento da Revolução Industrial, a sociedade passou a se guiar pela ideia de progresso e de
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Ao tratar do conceito de ruralidade, Abramovay (2001) avança nessa discussão,
argumentando sobre a natureza territorial e não setorial do espaço rural, entendendo-a como
valor e não como um setor econômico. Em sua explicação, menciona que os estudos mais
importantes no contexto mundial definem o rural a partir de três características básicas: a maior
proximidade e contato com a natureza; o tamanho reduzido de sua população e a relativa
dispersão populacional; e, a relação com as regiões urbanas. A partir das novas relações entre
campo e cidade, a proposição do novo rural busca superar a oposição existente entre eles,
sinalizando mais para uma maior valorização do rural do que a supressão dessa diferença.
Partindo dos mesmos paradigmas, Veiga (2007) afirma que as possibilidades de
desenvolvimento de qualquer comunidade rural dependem significativamente dos laços e
vínculos que ela mantém com a cidade. Nessa perspectiva, o campo incorpora as tecnologias
da cidade e reorganiza suas novas formas de relações de produção, mas, no entanto, estas não
exterminam as atividades típicas do campo. Dessa forma, a cidade e o campo coexistem sob a
superação do viés dicotômico, “mas sem cair na ilusão de que estaria desaparecendo a histórica
contradição urbano-rural” (VEIGA, 2007, p.146).
A questão do desenvolvimento rural também está relacionada com a compreensão desse
espaço enquanto “território”, ou seja, como um espaço político produzido a partir de relações
de poder, não estando limitado a uma dimensão estritamente geográfica, mas relacionado a
diversos contextos, relações sociais e identidades políticas que intervém em seu
desenvolvimento econômico (ABRAMOVAY, 2001).
Para Fernandes (2012), o desenvolvimento do campo na perspectiva de território está
intrinsecamente atrelado ao conflito com o paradigma agrário capitalista. Por um lado, ao
abrigar os vetores da globalização e do desenvolvimento, o território camponês aceita as
condições de subordinação e expropriação, impostas pelo modelo econômico. Por outro lado,
o campo se constrói enquanto espaço de resistência, que denuncia a precariedade das condições
de vida nas quais sobrevive sua população e luta pela transformação desta realidade. Segundo
o autor, essa conflitualidade “é a marca do desenvolvimento territorial no campo brasileiro”
(FERNANDES, 2012, p.17).
Acrescentamos a essas perspectivas que o desenvolvimento do campo precede também
do fortalecimento das práticas sustentáveis de agricultura familiar que visam a garantia de uma

futuro em detrimento do atraso e do passado, enfatizando o crescimento da indústria que passou a representar a
maior contribuição econômica. Tal conjuntura desencadeou a diminuição da importância das atividades agrícolas
e dos espaços rurais, acometidos por perdas populacionais e produtivas. Cristalizou-se, assim, a visão dicotômica
entre o rural e urbano, atrelando-os à simbologia de atraso e de moderno, respectivamente (PÉREZ, 2001).

62

alimentação saudável para todos. A produção agroecológica e orgânica vem crescendo muito
no Brasil nos últimos anos, mas ainda representa um grande desafio para os agricultores. De
acordo com estudos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), a maior parte da produção orgânica e a totalidade da produção agroecológica
brasileiras são produzidas pela agricultura familiar25. O que nos leva a pensar sobre a
responsabilidade atribuída ao jovem no que se refere à sucessão dessa atividade.
A sucessão familiar é uma das questões que estão postas no debate das juventudes do
campo, muito por conta da questão da conquista da autonomia por parte dos jovens. A situação
juvenil na agricultura familiar se constitui em um processo no qual os jovens filhos de
agricultores são, ao mesmo tempo, herdeiros e trabalhadores da propriedade da família. Esses
jovens protagonizam os dilemas da (des) continuidade da unidade produtiva familiar, uma vez
que sobre eles recaem as expectativas de realizar a “sucessão geracional desta unidade
produtiva”, ao mesmo tempo em que, no momento presente, sua “inserção no processo de
trabalho da agricultura familiar não é suficiente para superar sua condição juvenil, isto é, como
sujeito subalterno nas hierarquias do grupo doméstico” (WEISHEIMER, 2009, p.111-112).
É oportuno destacar que o campo não se configura mais como espaço exclusivo da
agricultura ou da pecuária. Os jovens estão inseridos em um cenário rural que cada vez mais se
transforma e se dinamiza, estando envolvidos em atividades e ocupações diversas, relacionadas,
por exemplo, a novas relações de trabalho. Os recentes processos econômicos que diversificam
o meio rural e o transformam em um espaço cada vez mais heterogêneo e não exclusivamente
agrícola, afetam os jovens de uma maneira mais evidente. Decorre desse processo a
diversificação das possibilidades de inserção profissional, constatas pelo crescente número de
jovens não necessariamente agricultores, o que impacta tanto nas diferenças existentes entre
eles quanto nas possibilidades de caminhos e escolhas que lhes são apresentadas.
Nessa linha de discussão, Carneiro (2007, p.54) propõe que o debate sobre os jovens do
campo, se efetive no terreno das “novas mentalidades” presentes nesse novo cenário rural,
sendo necessário reconhecer que o campo pode incluir indivíduos de origem urbana e de
residência rural ou indivíduos de origem rural, mas com vivência urbana devido ao trabalho ou
a outra atividade. Implica também falar em “novas atividades”, não comumente reconhecidas
como tipicamente rurais, como a agricultura, por exemplo.
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Disponível em https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1884777/agricultura-organica-cresce-comadocao-de-resultados-de-pesquisa. Acesso em mai. 2020.
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Muitas famílias no campo conciliam, entre seus membros, um processo de “simbiose
familiar de ocupações agrícolas e não-agrícolas” (VEIGA, 2003, p.103), as chamadas famílias
pluriativas26. O surgimento de novas atividades no campo e a maior comunicação e integração
com áreas urbanas têm contribuído para o crescente ingresso dos jovens e trabalhadores rurais
em atividades não agrícolas.
No estudo de Sakamoto, Nascimento e Maia (2016), foi constatada a redução da
participação das famílias essencialmente agrícolas no Brasil, no período de 2001 a 2013, ainda
que estas representem a maior parcela dos domicílios rurais (em torno de 55%). No que se refere
às famílias não agrícolas, os dados apontam para um crescimento mais expressivo no período
investigado, correspondendo a 26,5% do total de domicílios rurais em 2013. Embora tenham
apresentado menor crescimento, o total de famílias pluriativas passou a responder por 18,3%
dos domicílios rurais brasileiros em 2013.
O exercício de articular a juventude com o espaço rural - o campo - evidencia que esse
debate é muito associado à questão sociológica do êxodo do campo para a cidade. Um dos
aspectos a se considerar na discussão sobre migração é o próprio fenômeno de envelhecimento
da população brasileira constatado nas últimas décadas e que vem sendo amplamente discutido
por diversos setores da sociedade. Mas ele se agrava no campo, por conta dos processos de
migração dos jovens para as cidades, tendo como consequências a não renovação da população,
a descontinuidade dos processos e padrões de herança e o esvaziamento do espaço rural.
Comparando os dados divulgados pelo IBGE referentes aos Censos Agropecuários de
2006 e 2017, constatamos o aumento da população adulta e idosa no campo e a diminuição das
taxas populacionais referentes às faixas etárias dos mais jovens no campo (Tabela 2).

Tabela 2. Percentuais de faixas etárias no campo (2006 e 2017).
Faixas etárias

2006

2017

25 a 35 anos

13,5%

9,4%

35 a 45 anos

21,9%

18,2%

55 a 65 anos

14%

20%

17,5%

21%

Mais de 65 anos

Fonte: Organizado a partir de IBGE (2018).
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A pluriatividade se caracteriza pela combinação permanente de atividades agrícolas e não agrícolas em uma
mesma família (SCHNEIDER, 2001).
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Os dados mostram que os segmentos mais jovens decrescem em maiores proporções
que os mais velhos. Nos últimos anos, as pesquisas de âmbito nacional revelam uma redução
populacional no campo de 2 milhões de pessoas, sendo a faixa etária compreendida entre 15 a
29 anos a que sofreu maior redução.
Ao analisar os resultados encontrados pela pesquisa Agenda Juventude Brasil 2016,
Castro (2016a, p.63) pondera sobre as diferenças regionais que incidem sobre este fenômeno,
mencionando tanto o caso de regiões em que os jovens homens migram para as cidades para o
trabalho sazonal e as jovens mulheres ficam no campo, quanto de regiões onde os “jovens que
vivem em localidades de agricultura familiar fortemente consolidada partem, deixando as
pequenas propriedades familiares sem herdeiros”.
Este problema se agrava quando se observa o recorte de sexo, ou seja, as mulheres
jovens deixam o campo com maior frequência que os homens e cada vez mais cedo, provocando
uma significativa diferença populacional entre jovens homens e mulheres no campo 27. Em
algumas regiões brasileiras essa diferença pode chegar a 10% (CASTRO, 2016a).
Este êxodo seletivo vem contribuindo para o que alguns autores têm chamado de
masculinização das juventudes do campo, problema social que se materializa, por exemplo, na
dificuldade encontrada pelos jovens homens que permanecem no campo de constituírem uma
família28.
Na visão de Brumer (2007), o movimento de migração juvenil feminina pode estar
relacionado a vários fatores, dentre os quais destaca: a condição de subalternidade que, por
herança do patriarcado, a mulher ocupa nas relações familiares; a desvalorização do trabalho
que a mulher desempenha na agricultura familiar, inclusive nas atividades comerciais; e, a
invisibilidade do trabalho doméstico não remunerado e à dedicação à família. A esse conjunto
de fatores, podem ainda ser acrescentados outros dois: o maior grau de escolaridade encontrado
entre as mulheres e o papel da escolarização enquanto estratégia de independência e vida
pessoais, e, o (ainda) usual modelo patriarcal de herança do patrimônio familiar e da

27

As maiores taxas de migração campo/cidade são verificadas entre os homens de 20 a 24 anos de idade e entre
as mulheres de 15 a 29 anos (MAIA e BUAINAIM, 2015).
28
Essa questão não é nova. Camarano e Abramovay (1999) já apontavam em seu estudo a crescente
masculinização da população rural ao longo da segunda metade do século XX, principalmente entre os jovens,
destacando, entretanto, a existência de diferenças regionais. O documentário “Celibato no campo”, lançado em
2010, também retrata a questão da masculinização e envelhecimento da população rural no estado de Santa
Catarina, enfatizando a migração de filhos de agricultores, especialmente de jovens mulheres, que saem para
estudar na cidade e dificilmente retornam às propriedades e comunidades rurais (Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=qxCucyl7U-U. Acesso em mai. 2020).
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propriedade da terra, que exclui ou inferioriza a mulher da condição de herdeira, diminuindo
suas perspectivas de se estabelecer profissionalmente na própria unidade produtiva familiar29.
Essas dificuldades nos impelem a refletir sobre os sentidos de ser e estar jovem e mulher
no contexto rural e sobre as tensões e conflitos que perpassam essa condição. O trabalho de
Kummer (2013, p.1-2), explica que as jovens mulheres do campo,
parecem abandonar a proposição do papel “natural” que lhes era determinado,
ou melhor, o de continuarem vivendo do e no meio rural. A aceitação de um
destino manifesto não se constata com facilidade entre as jovens rurais e estas
demonstram que ensejam tornarem-se partícipes de seus projetos de vida. A
decisão de migrar se entrelaça com anseios de novos projetos profissionais, de
estudos e de vida não rural.

No mote dessa discussão, Ribeiro (2014) adverte que, para além do aspecto da migração
permanente, é importante reconhecer entre os jovens do campo um processo de circulação pelas
regiões urbanas. Estudos evidenciam múltiplas razões que podem motivar essa circulação,
podendo, ou não, se desdobrar em uma saída definitiva do campo. Os jovens podem buscar nas
cidades determinadas oportunidades de trabalho e continuidade de estudos que possam auxiliálo na constituição de sua autonomia, independência e realização pessoal, considerando a
restrição de possibilidades existentes no espaço rural. Mas a circulação com a cidade pode
também ocorrer por questões familiares, de sociabilidade, de lazer ou de relacionamentos
afetivos. Além disso, como vimos, as possibilidades de circulação das jovens mulheres também
se impactam pela conquista de sua autonomia frente a uma organização social ainda muito
marcada por distinções de gênero (CASTRO, 2016a).
Essa realidade não pode ser traduzida como uma mera negação da vida no campo, pois
não é raro nos depararmos com estudos que constatam um grande número de jovens que
articulam a saída do campo com perspectivas de retorno. Segundo Castro (2016a, p.62-63), nos
últimos vinte anos, observou-se
uma redução no processo de fluxo da população do campo para a cidade e
mesmo uma migração de retorno, ou seja, famílias que haviam migrado para
centros urbanos, retornam, fortemente motivadas pelo incremento de políticas
públicas para a agricultura familiar.

É importante destacar que as possibilidades de inserção social dos jovens estão
condicionadas aos recursos materiais e simbólicos que lhes são disponibilizados ao longo do

29

Ainda que os processos de herança se baseiem na noção de consanguinidade, Carneiro (2001) explica que, a
depender dos contextos e aspectos regionais e culturais e também dos sentidos atribuídos ao patrimônio familiar,
as regras costumeiras não reconhecem os mesmos direitos para filhos homens e filhas mulheres.
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seu processo de socialização. Para muitos jovens, a vida no meio rural ainda é permeada de
dificuldades que afetam suas experiências e prejudicam suas possibilidades de escolha. Muitos
foram os avanços alcançados pela implementação de políticas que visam a garantia de acesso a
serviços, à educação e a melhores condições de renda. Mas as demandas rurais ainda não foram
suficientemente atendidas e muitos desafios ainda persistem, sendo preciso denunciar a
histórica, e ainda atual, negligência do Estado no sentido de não fazer chegar ao campo e às
pessoas que neles habitam os serviços públicos que lhes são de direito, impedindo-os do
exercício da cidadania plena.
Pelos dados do Censo Demográfico 2010 constatamos que do total de jovens que viviam
no campo (pouco mais de 8 milhões de pessoas), 64,6% se encontravam em situação de pobreza
e extrema pobreza, concentrados, em sua maioria, nos estados da Região Nordeste (BRASIL,
2011). Dados mais recentes, divulgados pelo programa Brasil sem Miséria, apontam que cerca
de 2,3 milhões de jovens viviam nessa condição em 2014 (BRASIL, 2015b)30.
Também no aspecto educacional, o meio rural apresenta graves problemas e impasses.
Os dados da PNAD 2016 revelam que os jovens do campo apresentam, em média, 7,5 anos de
estudo, sendo seu nível de escolaridade 30% inferior ao dos jovens que vivem no meio urbano.
A taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais residentes em domicílios rurais é de
21,12%, contra 6,6% constatado em domicílios urbanos. Além disso, os índices de distorção
idade-série nesta faixa etária também possuem maiores índices no meio rural (40%) do que no
meio urbano (23,5%) (IBGE, 2016).
Um dos dilemas educacionais que ganha fôlego nos últimos anos no Brasil se refere ao
fechamento de turmas e unidades escolares localizadas no espaço rural, processo que interfere
diretamente na formação social e cultural das pessoas que residem nesse espaço, sobretudo das
crianças e dos jovens. Segundo dados do Censo Escolar divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no período compreendido entre
2010 e 2018 houve uma diminuição geral no número de escolas públicas no Brasil e um
acentuado decréscimo no quantitativo de escolas públicas localizadas no campo, tendo sido
desativadas 21.822 escolas rurais em todo o país (em média, 2.727 escolas a cada ano)31.

30

Considera-se pobre a pessoa que vive com até 140 reais mensais. Já a linha de extrema pobreza é estabelecida
em R$70,00 per capita, considerando o rendimento mensal domiciliar (BRASIL, 2011). Para Rodriguez e
Conterato (2017, p.79), esta definição se fundamenta em uma abordagem unidimensional, centralizada
exclusivamente na renda. Outra abordagem, a multidimensional, “considera a pobreza não só pelo fator renda, mas
examina os aspectos multidimensionais do desenvolvimento humano e social”.
31
A desativação de escolas situadas no meio rural se acentua mais entre os anos de 2012 e 2014, quando 6.680
escolas foram desativadas em todo o país. Mesmo com a promulgação da Lei 12.960, de 27 de março de 2014, que
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As regiões Nordeste e Norte são as mais afetadas por esse processo, sendo as mesmas a
apresentar maiores índices de população residente em áreas rurais (cerca de 26%) e concentrar
os piores indicadores sócio educacionais do país, inclusive de analfabetismo (IBGE, 2010). O
estado da Bahia, onde vivem os jovens participantes desta pesquisa, lidera o processo de
fechamento de escolas do campo, tendo sido desativadas entre 2010 e 2018 um total de 4.253,
o que corresponde a 19,5% do total de escolas rurais fechadas em todo o país no mesmo período.
Cabe destacar que este processo também envolve a desativação de etapas e modalidades
da educação básica, principalmente o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), reduzindo a diversificação da oferta escolar e das matrículas no campo32.
Os governos utilizam, como principal argumento para o fechamento de escolas, a
redução da população escolar em zonas rurais e os altos custos envolvidos na manutenção das
escolas no atendimento a poucos estudantes. Esse processo de desruralização (SANCHES e
OLIVEIRA, 2019), também conhecido como nucleação escolar, constitui-se da (re)
organização da rede escolar, mediante a desativação e extinção de escolas do campo, do qual
decorre a transferência dos estudantes para escolas polo33.
Entendemos que o processo de fechamento das escolas situadas no campo está
diretamente relacionado com a política de nucleação escolar, combinada com lógicas que se
concentram no atendimento às demandas advindas do mercado e do sistema econômico. Além
de contribuir com os processos de migração dos mais jovens, esse arranjo político coloca em
risco a garantia do direito à educação desses sujeitos no campo, materializado, entre outros
elementos, pela democratização do acesso e da permanência em unidades escolares e processos
educativos que primem pelo reconhecimento de sua identidade cultural. Concordando com
Arroyo (2004, p.95), essa política simboliza a “expressão da estreiteza a que são reduzidas as
políticas públicas quando inspiradas nas demandas da modernização da agricultura e na
expansão do agronegócio”.
Esse conjunto de reflexões nos faz perceber que o debate sobre as juventudes do campo
e os sentidos de ser jovem neste espaço não podem desconsiderar os aspectos relacionados à
dimensão da territorialidade e às tensões que perpassam esta dimensão, como as dinâmicas

tentou regulamentar o fechamento de escolas do campo no Brasil, determinando critérios que envolvam a
manifestação da comunidade escolar, o processo persiste nos anos posteriores.
32
Segundo a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, o Ensino Fundamental se constitui como etapa obrigatória, assim
como toda a educação básica, configurando-se como direito público subjetivo.
33
Normalmente situadas no meio urbano para as quais se deslocam os estudantes de áreas rurais. Esse
deslocamento, muitas vezes, é feito a pé pelos estudantes, ou de ônibus (em estradas de difícil acesso) ou ainda de
barco, conforme a região.
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migratórias e a invisibilidade social a que estão submetidos. Tais tensões “parecem fortalecerse mutuamente, criando um círculo vicioso em que a falta de perspectivas tira dos jovens o
direito de sonhar com um futuro promissor no meio rural” (WEISHEIMER, 2005, p.7-8).
A dura realidade econômica, social e educacional que se reflete no campo muitas vezes
cristaliza uma leitura que imputa aos jovens o desejo de nele não permanecerem, “como se lhes
fossem dadas as condições para tal escolha e houvesse de sua parte, uma recusa a tal convite”
(MOLINA, 2015, p.13).
Em seu trabalho, Valares et al. argumentam sobre a hipótese que tenta desconstruir as
perspectivas que apregoam a migração juvenil em função da atração que a cidade exerce sobre
esse segmento. Para os autores, “a permanência no campo é, simultaneamente, uma decisão e
uma não decisão”, ou seja, “grande parte dos jovens de origem rural deseja construir projetos
de futuro no campo”, entretanto, para permanecerem no campo, “precisam lutar por condições
objetivas que garantam sua permanência e pelo acesso a direitos básicos de cidadãos”
(VALADARES et al., 2016, p.61).
Ser jovem do campo, nessa perspectiva, passa a significar o comprometimento com a
luta por uma vida mais digna no campo, atuando em espaços de socialização que visam a troca
de experiências e que fortalecem os vínculos identitários, ao mesmo tempo que possibilitam o
diálogo com outras culturas. O cotidiano vivenciando por esses jovens engajados “dá sentido à
sua identidade e organização, na medida em que demandam maior valorização do seu papel
como jovem na sociedade e que reivindicam direitos para além da sua condição como
trabalhadores/as, mas como cidadãos” (GALINDO, 2015, p.121). Dá sentido também, à pauta
política que os unificam em sua diversidade.
O campo, assim, pode se constituir em um espaço valorizado pelos jovens que nele
residem, sendo a questão da migração para as cidades explicada não apenas pelo viés do
processo de urbanização, mas também, e principalmente, pelas experiências de privação de
direitos que esses jovens vivenciam mediante a ausência ou ineficiência do Estado no contexto
rural. As questões compartilhadas nos tempos e espaços dessa juventude possuem relação direta
com as dinâmicas de privação de direitos, luta pela terra, educação do campo, esporte, cultura,
lazer, inclusão digital e saúde. Pensar o campo como espaço de resistência e luta por direitos é
condição essencial para se pensar também em políticas públicas destinadas às juventudes do
campo.
“As fronteiras entre o mundo rural e o mundo urbano não são fixas e nem evidentes.
São vivenciadas e construídas” (CASTRO, 2016a, p.61). O campo brasileiro se encontra em
permanente movimento e contradição, pois a despeito dos indicadores que revelam as
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desigualdades em relação ao meio urbano, são percebidas mudanças que tornam evidente a
configuração de uma outra ruralidade. Nesse contexto, as decisões e escolhas se mostram tão
relevantes quanto as determinações e imposições sociais, tornando-se fundamental a construção
de um projeto de vida que sirva de orientação às suas ações.

1.3 Noções de projeto e sua importância na construção de projetos de vida das juventudes

A vasta literatura existente sobre o tema projetos de vida revela a polissemia e
imprecisão conceitual desta categoria no campo acadêmico. A expressão também é muito
utilizada em documentos oficiais e naturalizada no senso comum, muitas vezes, restrita a um
exercício lógico e linear de proposição de metas e ações que desconsidera o contexto, as
experiências individuais e os desafios estruturais do sujeito individual ou coletivo.
Quando se reflete sobre juventude é comum entender esta fase da vida como um
momento de tomada de decisões e realização de escolhas que causam impactos sobre o curso
da vida. Associa-se a este período da vida humana as definições de natureza vocacional e
profissional relacionadas ao trabalho e ao emprego. Na esteira dessas percepções se inscreve a
ideia de projeto de vida, muito relacionada aos significados atribuídos ao termo projeto.
Em seu sentido etimológico, a palavra projeto se origina do latim projectus, particípio
passado do verbo projicere, cujo significado pode ser entendido como lançar-se para adiante.
Demarcado na sociedade moderna, o termo projeto passa a possuir, nesse contexto histórico,
sentidos e propósitos múltiplos e distintos, relacionando-se a diversos campos do
conhecimento, sendo definido como uma ação a ser planejada para o alcance de metas futuras.
Machado (2000, p.7) destaca três elementos centrais presentes nesta definição, sendo o
primeiro deles a ideia de “antecipação de uma ação”, envolvendo a mudança de uma situação
para outra. O segundo, refere-se à relação com o tempo, sobretudo com o futuro que é, por
natureza, incerto. O terceiro e último elemento se relaciona ao planejamento das ações por parte
do sujeito individual ou coletivo, ou seja, o projeto surge a partir do sujeito, ganhando contorno
pelas ações e experiências vividas em sua realidade. Dessa forma, os projetos se referem à
antecipação de uma ação que visa alcançar uma meta em um futuro incerto e não determinado,
cuja realização depende, efetivamente, das ações dos sujeitos.
Considerando que na sociedade moderna predomina a centralidade do indivíduo
(enquanto sujeito) na constituição da realidade, a reflexão sobre ações futuras e construção de
projetos se torna uma necessidade, especialmente por parte dos jovens.
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Partindo desta premissa e tendo por base os estudos do filósofo e sociólogo austríaco
Alfred Schutz, o antropólogo brasileiro Gilberto Cardoso Alves Velho, em sua obra “Projeto e
Metamorfose”, compreende a noção de projeto como uma “conduta organizada para atingir
finalidades específicas” (VELHO, 2003, p.101). Para o autor, a construção de um projeto
envolve o planejamento de ações no momento presente, a partir da valorização de episódios e
momentos passados, visto que a memória “dá consistência à biografia”, sendo capaz de fornecer
elementos básicos de uma trajetória passada e produzir as circunstâncias do presente.
Ao relacionar elementos do passado com decisões a serem tomadas no momento
presente que terão desdobramentos no futuro, os jovens se defrontam com questões
relacionadas à sua existência através do tempo. Assim, quando falamos em projeto de vida, não
o restringimos ao tempo futuro, mas a uma relação entre os diferentes tempos da vida.
Boutinet (2002, p.270) nos ajuda a compreender que a definição de projeto está
relacionada à antecipação justificada em experiências anteriores, visto que “grande número das
realizações que concretizam a experiência humana são anteriormente interiorizadas, refletidas,
antecipadas e orientadas pelo mecanismo do projeto”.
Essa compreensão se complementa com o argumento feito por Melucci (2007, p.35) ao
explicar que, na juventude, a “orientação para o futuro prevalece, e o futuro é percebido como
apresentando maior número de possibilidades”. Nesse sentido, “a biografia dos dias de hoje
tornou-se menos previsível, e os projetos de vida passaram mais do que nunca a depender da
escolha autônoma do indivíduo”. Os valores juvenis, por outro lado, são muitas vezes pautados
em valores do cotidiano, ou seja, do tempo presente, que ganha maior importância sobre os
tempos do passado e do futuro.
Em seu artigo sobre os jovens em contexto de mudança na perspectiva de tempo e de
tempo futuro a socióloga italiana Carmen Leccardi alerta que “quando a incerteza aumenta para
além de certo limiar e se associa não apenas com a ideia de futuro, mas com a própria realidade
cotidiana, (...) então, o ‘projeto de vida’ tem seu próprio fundamento subtraído”, pois
considerando o ritmo acelerado das mudanças e a adoção do imediatismo como parâmetro de
avaliação das ações, o investimento em um futuro a longo prazo pode parecer “tão pouco
sensato quanto adiar a satisfação”, prevalecendo a ideia de “aproveitar o instante para não
fechar a porta ao imprevisto”(LECCARDI, 2005, p.36-37).
Entendemos que tais proposições se alinham à centralidade da noção de trajetória e não
de fim, impressa por Velho (2004, p.27), na compreensão dos projetos dos sujeitos. Segundo o
autor, “o projeto não é um fenômeno puramente interno, subjetivo”, mas um processo que se
formula no interior e a partir de condições sócio históricas mais amplas.
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Ao afirmar que “os projetos, como as pessoas, mudam; ou as pessoas mudam através de
seus projetos” (VELHO, 2003, p.48), o autor sinaliza para o potencial de metamorfose dos
sujeitos. Proposição que expressa o dinamismo e a circunstancialidade que envolve a ação de
planejar e de construir projetos, sendo um processo “dinâmico e permanentemente reelaborado,
reorganizando a memória do ator, dando novos sentidos e significados, provocando com isso
repercussões nas suas identidades” (VELHO, 2003, p. 104).
Às circunstâncias que envolvem os sujeitos, que os transformam e influenciam suas
escolhas e definições na direção de organização de um projeto, o autor denomina de campo de
possibilidades.
Campo de possibilidades trata do que é dado com as alternativas construídas
do processo sócio-histórico e com o potencial interpretativo do mundo
simbólico da cultura. O projeto no nível individual lida com a performance, as
explorações, o desempenho e as opções, ancoradas a avaliações e definições
da realidade. Estas, por sua vez, nos termos de Schutz, são resultado de
complexos processos de negociação e construção que se desenvolvem com e
constituem toda a vida social, inextricavelmente vinculados aos códigos
culturais e aos processos históricos (VELHO, 2003, p.28).

Desse modo, o campo de possibilidades se refere ao contexto onde os jovens estão
inseridos e no qual estão cingidas suas experiências e relações, ou, conforme orienta Velho
(2003, p.40), “o espaço para formulação e implementação de projetos” que, além de dinâmico,
apresenta elementos que podem limitar ou potencializar as possibilidades de experiências
individuais ou coletivas.
Tais elementos podem estar relacionados a múltiplas e distintas instâncias pessoais e/ou
sociais, por vezes conflitantes entre si, como as relações familiares, os impactos do
desenvolvimento de políticas públicas, as determinações derivadas das posições e classes
sociais, as vivências escolares, o acesso e a relação com a mídia, as dinâmicas territoriais, o
código de valores, etc. As juventudes se deparam com um movimento dialético de constante
negociação com esses e outros elementos, podendo organizar projetos que também se
contrapõem. A ideia de campo de possibilidades nos permite pensar de que maneira os espaços
e experiências vivenciados e experimentados pelos jovens exercem influências em suas
escolhas, decisões e projetos de vida.
Em sua obra “Antropologia do projeto”, Jean Pierre Boutinet (2002) explica que o
projeto pode se constituir como uma referência simbólica e cultural. Para além dos aspectos
conceituais, o autor argumenta sobre a necessidade de se considerar nas análises os aspectos
relacionados à cultura e aos valores, sendo de fundamental importância reconhecer a existência
de diferentes funções de projeto em diferentes culturas e sociedades. Nesse sentido,
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compreendemos que a ideia de projeto possui relações diretas com a questão dos valores, que
podem se relacionar ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos, isto é, um sujeito, inserido em
um contexto social e histórico determinado, desenvolverá projetos de vida a partir dos valores
que norteiam seus modos de vida e suas percepções de mundo.
Nesse entendimento, “o campo de possibilidades pode ser identificado como sendo as
condições estruturais e conjunturais, balizadas pelos limites de ordem social, histórica,
econômica, cultural, territorial e pessoal aos quais os projetos estão sujeitos” (ALVES, 2013,
p. 159). Pensar a importância de projeto de vida para as juventudes significa compreender sua
construção como um momento de problematização sobre si mesmo e sobre o seu contexto34.
Nessa perspectiva, as questões relacionadas à identidade e ao conhecimento da realidade
são aspectos que estão presentes nas condições de projeção, sendo também fundamentais ao
processo de amadurecimento dos jovens.
Segundo Dayrell e Carrano (2014, p.124), “a identidade individual e coletiva, de alguma
forma, interfere na invenção de caminhos e direções de vida e nos limites dados pela estrutura
social, apontando para os desafios para se definir projetos de vida”. Logo, quanto mais o jovem
conhece a si mesmo e também a realidade na qual se encontra inserido, experimentando suas
potencialidades e compreendendo o funcionamento dos mecanismos sociais, maior será sua
capacidade de fazer escolhas e ter consciência dos limites e possibilidades presentes em seu
campo de possibilidades na direção de seus projetos.
A tese desenvolvida por Alves (2013), que investigou a maneira pela qual um grupo de
jovens rurais, estudantes do Ensino Médio, organiza suas escolhas e definem suas condutas
futuras, lembra que, em se tratando de jovens, é muito comum estabelecer relações entre
projetos de vida com definições de natureza profissional. A necessidade de executar ações no
presente baseadas em uma vida futura se mostra cada vez mais evidente, especialmente se
levarmos a situação do emprego juvenil, por exemplo, cuja crise vem sendo identificada e
divulgada pelas pesquisas nacionais35. Em se tratando das juventudes do campo, entendemos
que as análises restritas à ótica do trabalho podem reforçar a invisibilidade desses sujeitos no

34

Resgatamos aqui os conceitos de provas e suportes, pois relacionam-se, respectivamente, aos desafios que
enfrentam ao longo da vida e ao conjunto de recursos ou apoios disponíveis, de natureza material ou simbólica
(MARTUCCELLI e SINGLY, 2012).
35
Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), publicado em 2020, os jovens enfrentam
um futuro incerto no que se refere a trabalho e emprego. Fato decorrente dos processos de automação, do foco
limitado de muitas formações profissionais e da falta de empregos que atendam às qualificações dos jovens. O
número de jovens que não estudam, nem trabalham (Nem-Nem), está aumentando e a chance de mulheres jovens
estarem nessa situação
é duas vezes maior que a dos homens (Disponível em
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706581. Acesso em mai.2020).
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que se refere às possibilidades, e também ao direito, de inserção em outras dimensões da vida
social (CARNEIRO, 2003).
Alves (2013) argumenta sobre a necessidade de se problematizar outras nuances
presentes na condição humana, como, por exemplo, as escolhas de ordem afetiva e subjetiva da
vida individual e os projetos coletivos.
A dimensão coletiva dos projetos, segundo Leccardi (2005, p.46), foi muito cultivada
nas sociedades ocidentais nos dois séculos que sucederam a Revolução Francesa, cujos
objetivos de “liberdade, democracia, igualdade, bem-estar econômico, aparecem como as
condições básicas para a realização do projeto individual”. Nas sociedades contemporâneas,
porém, as construções biográficas se apresentam desvinculadas desses elementos fundantes,
visto que as “ferramentas são criadas ao sabor do momento” e das condições que o meio oferece
aos sujeitos a cada instante da vida. Dessa forma, os projetos passam a ser contingenciais e
guiados por uma lógica essencialmente prática, que separa a racionalidade da intencionalidade,
na qual os projetos se materializam de uma forma estranha à intenção que o gerou.
Em sua tese, Klein (2011) analisou as percepções de estudantes do Ensino Médio sobre
a relação entre a escola a e organização de projetos de vida, destacando a dimensão coletiva de
seus interesses. Partindo da perspectiva da Psicologia Social, a autora se ancora na noção de
projetos vitais cuja característica se expressa na importância de metas orientadas para interesses
coletivos36.
Os projetos vitais se constituem como uma “preocupação suprema que pode ser definida
como a criação de um quadro estável e organizado que revela a intenção de realizar algo cujo
significado transcende os limites do eu e se relaciona, também, ao mundo” (KLEIN, p.41-42).
A dimensão coletiva dos projetos de vida, assim, pode se relacionar ao desejo de fazer diferença
no mundo, baseando-se no planejamento e execução de ações que possibilitem que os sujeitos
transcendam seus interesses individuais e encontrem sentido na contribuição do bem-estar das
pessoas que estão ao seu redor.
O conjunto de trabalhos e perspectivas apresentados tornam clara a possibilidade de
organização de múltiplos projetos, por parte dos jovens, e de uma diversidade de planos que
podem ser modificados ao longo da vida, em função das experiências vividas e das
possibilidades ofertadas pelo contexto. Ademais, evidenciam também que os debates sobre os
projetos de vida dos jovens desenvolvidos no âmbito da escola, da família, da pesquisa

36

Tal concepção se apoia nos estudos do psicólogo norte americano Willian Damon referentes ao conceito de
purpose, traduzido para o Brasil como projetos vitais (KLEIN, 2011).
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acadêmica, da comunidade rural, dentre outros espaços, demandam problematizar a visão
desses sujeitos enquanto futuro, percebendo-os também enquanto hoje e agora, vivenciando
suas experiências e convivendo com um conjunto de demandas concretas.
Especificamente em relação aos jovens do campo, entendemos que o cenário de
desigualdade de condições e de acesso a serviços e direitos, no qual se inscrevem seu processo
de constituição enquanto sujeitos, balizam a organização e construção dos projetos de vida.
Desse modo, ratificamos a recomendação feita por Alves (2013, p.162), sobre a necessidade de
examinar tanto os elementos que constituem “as condições estruturais e conjunturais que
compõem o campo de possibilidades e as condições subjetivas que estão postas na dimensão
individual”. Caso contrário, e concordando com a autora, podemos incorrer no risco de, por um
lado, assumir “o discurso neoliberal que responsabiliza única e exclusivamente o sujeito pelo
seu destino”. Por outro lado, de aderirmos a uma postura fatalista que desconsidera o potencial
poder que as condições socionômicas possuem de “ceifar sonhos individuais e comprometer o
próprio desenvolvimento social, por não oferecer igualdade de condições e oportunidades e por
não proporcionar a todos o mesmo ponto de partida (ALVES, 2013, p.162).
Wanderley (2007) explica que o momento de organizar um projeto de vida traz ao jovem
do campo duas tensões específicas, que não estão colocadas com a mesma intensidade para os
jovens de espaços urbanos: a questão do lugar e das relações com a família. Ou seja, quando o
jovem do campo se pergunta o que ele quer fazer, necessariamente está implícita a indefinição
sobre onde fazer, no campo ou na cidade. Quanto à tensão familiar, mais percebida entre os
jovens agricultores, refere-se ao fato de para esses jovens a família é também uma unidade de
produção agrícola. Nesse sentido, ao formular o seu projeto de vida, o jovem agricultor precisa
problematizar sobre onde executá-lo e também sobre o seu papel na unidade de produção
familiar, avaliando a sua permanência no lugar de origem e também o peso de seu desejo de
autonomia e de seu compromisso com a família.
Concluímos este capítulo, portanto, consolidando a compreensão de que, quando se
busca conhecer quem são os jovens do campo e em quais condições desenvolvem suas
experiências e seus projetos de vida, muitas provas e desafios se mostram determinantes, sendo
agravadas pela insuficiência ou ausência de suportes e de recursos ao seu alcance. O campo e
as juventudes do campo demandam a formulação de políticas públicas estruturantes e efetivas
que visem reduzir as desigualdades sociais, regionais e econômicas, que busquem a geração de
processos de inclusão social e melhoria nas condições de vida desses jovens, atravessando sua
singularidade e influenciando suas escolhas e organização de projetos.
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CAPÍTULO 2

Políticas públicas para a juventude brasileira: os jovens do campo como sujeitos de
direitos

As reflexões sobre a diversidade das condições de vida e das tensões que perpassam as
experiências cotidianas dos jovens, especialmente os que vivem no espaço rural brasileiro,
colocam a juventude como questão social relevante na configuração das políticas públicas. O
crescente discurso que situa os jovens como sujeitos de direitos e portadores de necessidades
específicas, adentra o espaço público em um momento histórico permeado de interseções entre
as noções de direitos humanos/fundamentais e de justiça.
Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1948, e também nos estudos desenvolvidos pelo filósofo e
historiador italiano Norberto Bobbio, referentes às teorias do Direito e da Política37, somos
instigados a pensar o direito como fundamento da justiça e esta, por sua vez, como finalidade
social, cuja natureza normativa e não descritiva demanda a necessidade de compreendê-la como
princípio ideal que inspira a formulação dos ordenamentos jurídicos.
Diante da pluralidade de definições acerca da terminologia mais apropriada ao direito,
optamos por concordar com Garcia (2013, p.131) que, ao pesquisar as gerações de direitos
humanos a partir das proposições de Norberto Bobbio, considera como sinônimos as
denominações direitos humanos e direitos fundamentais. O autor explica que os termos
“direitos humanos” e “direitos do homem” se referem aos direitos positivados nos documentos
e convenções internacionais; já o termo “direitos fundamentais”, relaciona-se aos que aparecem
positivados ou garantidos especificamente em ordenamentos jurídicos de um Estado.
Bobbio (2004, p.9) defende que, por mais fundamentais que sejam, os direitos dos
homens e das mulheres “são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. O que nos leva a pensar que
a conquista e a manutenção dos direitos se relacionam diretamente com a atuação dos sujeitos
no tempo histórico, podendo seu ritmo e sua dinâmica variarem em função dos diferentes
contextos socioculturais nos quais se encontram inseridos.
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Especialmente, as obras intituladas Dicionário de Política (1998) e A Era dos Direitos (2004).
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Na perspectiva do direito, este capítulo aborda as políticas públicas brasileiras orientadas
para as juventudes brasileiras. Preocupamo-nos em conhecer a dinâmica que essa centralidade
assumiu ao longo do tempo histórico e também em identificar as principais ações
implementadas nos últimos anos no âmbito Governo Federal – especialmente após a criação da
Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) em 2005 - que dão ênfase à melhoria dos processos
sociais, educativos e econômicos nos quais esses jovens se inserem, em especial os do campo.
Como o desenvolvimento desta tese permeia as experiências de jovens egressos de um
programa de formação profissional na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
articulada com a Pedagogia da Alternância, preocupamo-nos em refletir tanto sobre os
processos educativos de EJA que se dão no meio rural, na perspectiva do direito de todos à
educação, quanto sobre as contribuições do PROEJA nesse contexto e os desafios que estão
postos à sua efetivação enquanto política pública.

2.1 Contribuições teóricas que ajudam a pensar as políticas públicas de juventude

Nossa reflexão sobre as políticas públicas destinadas à juventude brasileira parte da
argumentação desenvolvida por Hofling (2001) ao destacar que os debates sobre políticas
públicas não podem prescindir de sua relação com o Estado, ou seja, da concepção de Estado
no interior do qual se dá o movimento de formulação e implementação das políticas.
A autora compreende a política pública como “o Estado em ação”, destacando sua
responsabilidade de implantar e manter programas “a partir de um processo de tomada de
decisões que envolvem órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade
relacionados à política implementada” (HOFLING, 2001, p.31)38.
O desenvolvimento de uma política pública se refere à ação do Estado na implantação
de um projeto de governo através de ações destinadas a setores específicos da sociedade em um
determinado tempo histórico. Por essa definição, percebemos que a noção de Estado não se
restringe às dimensões burocrática e organizacional, mas à atuação de um conjunto de
instituições permanentes que tornam possível a ação dos governos. Estes, por sua vez, marcados
pela provisoriedade, constituem-se como um conjunto de ações propostas por uma parcela da
sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil, entre outros), visando o seu
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Vale lembrar que as políticas públicas se situam no interior de um tipo particular de Estado e de sociedade,
podendo, assim, assumir “feições diferentes em diferentes sociedades e diferentes concepções de Estado”
(HOFLING, 2001, p.32).
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desenvolvimento, configurando-se como a orientação política assumida no desempenho das
funções de Estado por um período determinado (HOFLING, 2001).
Existe um debate que ressalta diferenças entre políticas de Estado e políticas de governo,
sendo estas constituídas pelas ações que estão sujeitas à alternância de poder. Oliveira (2011,
p.329) afirma que as políticas de governo se referem às ações decididas pelo poder executivo
em um “processo elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e
programas, visando responder as demandas da agenda política interna, ainda que envolvam
escolhas complexas”. Já as políticas de Estado podem ser entendidas como toda ação que possui
amparo constitucional, e que, por este motivo, dever ser realizada independente dos governos.
Os estudos de Rua (1998) apresentam a política pública como um conjunto de decisões
que se destinam à resolução de problemas políticos e ao atendimento de demandas que, a partir
da ocorrência de algum tipo de provocação social, lograram ser incluídos na agenda
governamental. Essa perspectiva sinaliza que, a depender das mobilizações e pressões da
sociedade civil em torno de um problema, e também do interesse das pessoas que se encontram
nas instâncias decisivas de poder, o governo decide sobre a composição da agenda de políticas
e também sobre a disponibilização de recursos para a execução das ações em um determinado
momento. Ou seja, o processo de definição de políticas públicas para uma sociedade ou
segmento social reflete os conflitos de interesses e os arranjos que são feitos nas esferas de
poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade (HOFLING, 2001).
Um aspecto comum no desenvolvimento de políticas públicas no Brasil se refere à sua
descontinuidade em relação aos governos. Rua (1998) comenta que esse processo apresenta
traços comuns e recorrentes – regularidades - que implicam em entraves e/ou rupturas no
desenvolvimento das ações. Tais regularidades estão relacionadas à fragmentação e ao
desenvolvimento descontínuo das iniciativas, à existência de mecanismos de competição
interburocrática nos espaços administrativos responsáveis pela realização da política, ao
desenvolvimento de ações baseadas na oferta e não necessariamente nas demandas sociais e à
existência de clivagens entre os processos de formulação e implementação das ações.
No que tange às políticas juvenis, a autora destaca a ausência de focalização e a não
definição de públicos prioritários, constituindo-se, muitas vezes, em políticas que atingem
diversos conjuntos de pessoas, entre os quais se incluem os jovens, sem, contudo, traduziremse em decisões estruturantes para o segmento juvenil.
Refletindo sobre essas análises, Sposito e Carrano (2003) acrescentam que,
diferentemente do que ocorre no conjunto de países que constituem a América Latina, as
políticas públicas para a juventude no Brasil tendem a não responder, efetivamente, a problemas
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políticos, apresentando a tendência de permanecerem como um estado de coisas, ou seja, como
situações incômodas que atingem a determinados grupos sociais, mas não em dimensão e
intensidade suficientes para pressionar e mobilizar o sistema político, vindo a exigir solução e
a comporem a agenda governamental.
Outro grande desafio que se coloca às políticas públicas de juventude no Brasil se refere
à superação do descompasso existente entre a formulação e a implementação das ações, ou seja,
entre aquilo que é proposto e o que é posto em prática efetivamente. Segundo Rua (1998, p.733),
a fase de implementação da política é muito complexa, pois precisa articular “o sistema político
em suas várias dimensões com a realidade concreta das práticas políticas e sociais dos diversos
interessados”.
Stephen Ball, importante pesquisador inglês da área de política educacional, rejeita a
ideia de implementação de políticas, pois considera que a mesma sugere a existência de um
processo linear pelo qual as diretrizes da política se movimentam, de cima para baixo, em
direção à prática. Segundo Mainardes (2018), Ball destaca a complexidade existente na
tradução da política em práticas, apresentando, juntamente com o pesquisador inglês Richard
Bowe, a teoria da atuação em substituição à ideia de implementação, na qual se leva em conta
a diversidade de situações e aspectos que interferem no contexto da prática.
Os autores argumentam que as políticas são colocadas em ação em
condições materiais, com recursos variados, em relação a
determinados “problemas”. As políticas são definidas contra e ao lado
de compromissos, valores e formas de experiência existentes. Um
quadro da atuação das políticas precisará considerar um conjunto de
condições objetivas em relação a um conjunto de dinâmicas
“interpretativas” subjetivas (MAINARDES, 2018, p.5).

O estudo de políticas precisa, assim, considerar o contexto no qual elas são formuladas
e não apenas o texto político em si ou os resultados alcançados, dando centralidade às
consequências materiais das políticas na vida dos sujeitos (positivas e negativas), especialmente
no que se refere aos aspectos da equidade, inclusão e justiça social, assumindo uma perspectiva
crítica e articulada à materialidade da vida e ao contexto macrossocial (MAINARDES e
MARCONDES, 2009).
Com base nessas concepções, Stephen Ball destaca o método do ciclo de políticas como
um eficiente recurso para conhecer o contexto no qual as políticas são criadas e desenvolvidas 39.
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Por definição, o ciclo de políticas constitui-se como uma abordagem utilizada nas análises de políticas que
envolve as fases constituintes do processo de produção de uma política, quais sejam, a formação de agenda, a
formulação, a implementação, o acompanhamento e a avaliação.
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O objetivo deste método não consiste na descrição ou explicação das políticas, mas representa
uma maneira mais apropriada de pesquisá-las e de conhecer de que maneira e a partir de qual
contexto elas são formuladas.
Em seus estudos, Mainardes (2006; 2018) explica que a abordagem do ciclo de políticas
desenvolvida por Ball e Richard Bowe tem sido muito utilizada em diferentes contextos como
referencial teórico-analítico na análise de políticas educacionais. Sob a ótica destes autores, o
foco da análise deve estar voltado tanto para a formação do discurso que a gerou quanto para a
“interpretação que os profissionais que atuam no contexto da prática fazem para relacionar os
textos da política à prática” (MAINARDES, 2006, p.50).
Nessa perspectiva, Ball e Bowe propõem um ciclo contínuo constituído por três
contextos principais: o Contexto de Influência, o Contexto da Produção de Texto e o Contexto
da Prática40. Esses contextos se inter-relacionam entre si e não possuem dimensão temporal ou
sequência lógica. Cada um dos contextos envolve espaços de disputas e grupos de interesse
distintos (MAINARDES, 2018).
O Contexto de Influência consiste no espaço onde se dão a construção dos discursos e o
início do processo de formulação das políticas. É nesse âmbito “que os conceitos adquirem
legitimidade e formam um discurso de base para a política”, mediante a atuação das redes
sociais dispostas no interior e no entorno de partidos políticos, das esferas do governo, do
processo legislativo, de comissões e de grupos representativos, funcionando como arenas de
articulação e de influência (MAINARDES, 2006, p.51).
Sobre o conceito e a dinâmica de uma arena política, Rua (2009) explica que sua
formação se dá a partir da pressão e das alianças que os atores envolvidos no processo fazem
entre si, em função de suas preferências, expectativas de resultado das alternativas propostas
para a solução de um problema e também da estrutura de oportunidades e de recursos de poder
que dispõem. Em outros termos, “as arenas políticas não são espaços físicos, mas sim contextos
sistêmicos, interativos, que configuram a dinâmica de atuação dos atores, definem as suas
alianças e mobilizam o conflito entre eles” (RUA, 2009, p.77).
Muito embora a formulação de alternativas e tomada de decisões presentes na dinâmica
das arenas políticas no contexto de influência seja um momento importante no processo de
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A abordagem do ciclo de políticas defendida por Ball se constitui de cinco contextos. Além dos três mencionados
no texto, o autor cita o Contexto de resultados/efeitos e o Contexto de Estratégia Política, referindo-se aos
processos de acompanhamento, monitoramento, avaliação e controle das ações. Entretanto, admite, a posteriori, o
equívoco em separá-los, entendendo que devem “ser incluídos no contexto da prática e da influência,
respectivamente” (MAINARDES e MARCONDES, 2009, p.306).
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construção de uma política pública, é prudente reforçar que a formação da agenda representa
uma das fases fundamentais do ciclo de políticas, visto que sua criação se dá a partir do
reconhecimento de diversas situações ou problemas sociais como problemas políticos a serem
solucionados41.
Retomando aos contextos propostos por Ball e Bowe, o Contexto do Texto representa a
política em si e se refere ao espaço no qual os textos políticos são construídos e traduzidos na
linguagem do interesse público. Nesse âmbito, são identificados como arenas: os textos legais,
os documentos oficiais e os comentários formais ou informais sobre os mesmos, os
pronunciamentos políticos, os vídeos, os panfletos e as revistas (MAINARDES, 2006). Os
textos, portanto, expressam o resultado das disputas e dos acordos políticos que se dão no
contexto de influência.
O terceiro contexto, o da Prática, refere-se ao espaço no qual a política produz seus
efeitos ou consequências, deixando de serem apenas intenções e se tornando intervenções na
realidade. Ou ainda, segundo Mainardes (2006, p.53), “onde a política está sujeita à
interpretação e recriação”. O autor explica que a prática não se refere, simplesmente, a um
processo de implementação da política, pois sua composição não se limita à soma de um
conjunto de políticas. O processo de implementação é complexo, pois envolve a necessidade
de novas decisões, simultâneas ou subsequentes à execução da política, sendo também um
momento impregnado de valores locais e pessoais. O texto político pode ser interpretado de
formas diferentes por seus leitores, pois os sujeitos trazem suas (diferentes) experiências e
interesses para o processo da prática. Em outras palavras, a interpretação da política é também
uma questão de disputa.
Percebemos, assim, que o ciclo de elaboração de políticas públicas envolve distintas
etapas, que se desenvolvem de forma interdependente e não linear, e se referem aos processos
de formação de agenda governamental, de formulação da política (ação ou programa) e de (re)
planejamento e alocação de recursos para a sua implementação física e financeira (SILVA e
MACEDO, 2016).
Ainda que sintéticas, essas noções podem auxiliar na compreensão da maneira pela qual
as políticas são formuladas e colocadas em prática e também do papel ativo que os sujeitos
possuem em sua interpretação, a partir da influência de sua realidade e de suas experiências no
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Segundo Rua (2009), esse processo é afetado pelas crises (políticas, sociais, econômicas, etc.), pelos atores e
comunidades, pela existência de propostas prévias que visem à solução dos problemas e pelos eventos da vida
política, como eleições, por exemplo.
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processo de implementação das mesmas42. O que sugere a importância de estarmos atentos ao
o que os governos fazem, por que o fazem e como o fazem e, ainda, quais diferenças são
percebidas na vida concreta dos sujeitos.
Ao analisarem o ciclo de políticas públicas destinadas aos jovens no Brasil iniciado por
volta do ano de 2005, Ribeiro e Macedo (2018, p.124) concluem que pensar as políticas em
ciclos constitui uma importante ferramenta na análise, sobretudo porque possibilita a melhor
compreensão sobre o “problema para o qual a política pública foi desenhada, possíveis
conflitos, percursos e o lugar dos sujeitos, grupos e instituições que são afetados, direta ou
indiretamente, pela política pública”. A atenção deve se voltar para os problemas e demandas
juvenis, como também para os marcos legais e operacionais que embasam as políticas,
buscando perceber os espaços onde esse processo ocorre, os responsáveis por colocá-las em
prática, a forma pela qual ela é interpretada e refeita e em que tempo isso acontece.
A partir dessas reflexões, é possível pensar que a formulação das políticas de juventude
é influenciada pela disputa dos discursos sobre os jovens entre os diversos grupos de interesse,
e também das definições e representações de juventude e dos sentidos de ser jovem como
sujeitos de direitos no mundo contemporâneo, sendo importante destacar que tais
representações atuam na construção do imaginário social de valorização da juventude,
favorecendo-a ou impedindo-a dos processos de participação social.

2.2 Trajetória das políticas públicas para a juventude no Brasil: avanços e desafios
A ideia de juventude como sujeito de direitos – paradigma do direito e da cidadania surgiu ao final dos anos de 1980, em um momento no qual a exclusão dos jovens passa a se
constituir como questão social nos cenários nacional e internacional. Movimento que, segundo
Novaes (2013), impactou na formulação de políticas orientadas aos jovens – que passaram a
ser percebidos como sujeitos e não mais objetos das ações – a partir da participação juvenil e
do reconhecimento da juventude como etapa de vida fundamental, passando a ser considerada
importante também no processo de desenvolvimento da sociedade.
No cenário internacional, parece que as discussões sobre juventude ganham fôlego no
ano de 1985, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) celebrou o Ano Internacional

Neste trabalho procuramos dar ênfase ao termo “sujeitos” ao nos referir sobre o público-alvo ou beneficiários
das políticas, entendendo-os como participantes do processo de formulação e execução das ações políticas.
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da Juventude, sob o lema “Participação, Desenvolvimento e Paz”43. Este fato desencadeou um
processo de discussão mundial, cujo propósito se consistia em dar visibilidade aos problemas
sociais vivenciados pela juventude e ao necessário desenvolvimento de políticas específicas a
este público que abrangessem desde a criação de órgãos governamentais – que pudessem
responder a assuntos relacionados aos jovens, à realização de eventos e documentos
internacionais, especialmente, nos países da América Latina44.
Na formulação dessas políticas, a ONU destaca a necessidade de articular estratégias de
desenvolvimento e erradicação da pobreza, bem como do amparo de um conjunto de leis e
estatutos jurídicos que previnam a destinação de recursos suficientes para o seu
desenvolvimento, devendo ser elaboradas com a participação dos jovens.
Somente no ano de 1995 foram elaboradas as estratégias internacionais para atuarem
frente aos desafios da juventude no âmbito do Programa Mundial de Ação para a Juventude,
aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela Resolução nº 50/1981. Nesta direção,
entre os anos de 1990 e 2000, a ONU dedica especial atenção aos jovens, realizando inúmeros
eventos e atividades embalados por um discurso que considerava a juventude, ao mesmo tempo,
como agente e vítima dos problemas sociais que afetam a sociedade contemporânea e
prejudicam o desenvolvimento dos países. Visão que considera os jovens como elementos
estratégicos para a transformação social, devendo ser preparados para participarem ativamente
na solução dos problemas relacionados às mais diversas áreas da sociedade (educação, pobreza,
emprego, saúde, meio ambiente, uso de drogas, delinquência juvenil, participação política,
dentre outras).
A publicação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), intitulada “Políticas públicas de/para/com as juventudes”, em 2004, integra o
movimento de busca pela formação de uma agenda jovem internacional e pela construção de
uma política pública de juventude no Brasil. O referido documento aponta para os desafios que
envolvem a construção de um novo paradigma de juventude que subsidie a formulação de
políticas públicas, no qual o jovem não se restrinja ao papel de beneficiário de políticas traçadas
para outros segmentos populacionais, mas que “seja visto como um vetor de políticas universais
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Já se observa na década de 1965 o comprometimento da ONU para com a juventude, mediante a assinatura pelos
Estados-membros da Declaração sobre o Fomento entre a Juventude dos Ideais de Paz, Respeito Mútuo e
Compreensão entre os Povos (SILVA e ANDRADE, 2009).
44
Até os anos de 1980, Bolívia, Cuba, Honduras, Argentina e Equador já haviam criado espaços, no âmbito do
executivo nacional, voltados especificamente para a juventude. Nos anos de 1990, foram seguidos por Guatemala,
Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e México e, nos anos 2000 pela República
Dominicana, El Salvador, Peru, Venezuela e Brasil (ALBUQUERQUE, 2014).
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e específicas” (UNESCO, 2004, p.129) e ator estratégico do desenvolvimento do país. Destaca
também, que a principal finalidade das políticas de juventude é promover a construção da
autonomia do jovem, apoiando o desenvolvimento de seu processo de emancipação.
Um importante espaço de discussão e promoção do diálogo sobre juventude e políticas
públicas na América Latina tem sido o Organismo Internacional da Juventude para a IberoAmérica (OIJ). Criada em 1992 com o objetivo de impulsionar as políticas de juventude nos
países que a integram45, a atuação da OIJ visa contribuir para a visibilidade da agenda pública
da juventude por meio de diferentes ações. Recomenda, ainda, que a formulação das políticas
públicas de juventude precisa se embasar na compreensão dos jovens como sujeitos de direitos,
reafirmando o dever do Estado em garanti-los.
A circulação do discurso que apontava para a necessidade de políticas públicas para a
juventude surgiu em meio a um período de profundas mudanças econômicas, sociais e políticas
no cenário internacional, impulsionado, em especial, pela adoção do neoliberalismo como
sistema econômico padrão para as decisões do Estado. Durante os anos de 1990, os países
implementaram uma série de propostas que sinalizam para o desenvolvimento social desigual
como uma das principais contradições das sociedades capitalistas contemporâneas. Ao mesmo
tempo, transformam essa proposta em projeto societário, utilizando-se de mecanismos
específicos para legitimar as mudanças socioeconômicas realizadas e orientadas pelas agências
internacionais (AMIN e HOUTART, 2003).
Ademais, o crescente aumento do contingente de jovens na população mundial e
também os preocupantes indicadores sociais da juventude, especialmente relacionados à
violência, educação e trabalho, endossaram a consolidação do discurso sobre a juventude como
ator do momento presente e agente estratégico do desenvolvimento, não estando restrito às
perspectivas de juventude enquanto problema, transição ou preparação para a vida futura
(ALBUQUERQUE, 2014).
No que se refere ao Brasil, cabe o destaque de sua incipiência no desenvolvimento de
políticas públicas orientadas especificamente para a juventude. Esse discurso ainda é recente
no país, tendo sido efetivado nos anos 2000. Diferentemente de outros países, não há registros
no Brasil de “uma tradição de políticas especificamente destinadas aos jovens, como alvo
diferenciado do das crianças, para além da educação formal” (ABRAMO, 2007, p.26).
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Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala,
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
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A partir dos estudos bibliográficos sobre a origem e o desenvolvimento das políticas de
juventude no Brasil, identificamos algumas ações voltadas aos jovens realizadas em meados do
século XX que davam centralidade à garantia da ordem e ao controle e saneamento sociais, não
sendo orientadas especificamente ao atendimento das necessidades e direitos dos jovens. Ainda
se percebia, nessa época, a vinculação entre juventude e problema ou delinquência,
especialmente quando se tratava de jovens pobres, considerados como classes perigosas
(CASSAB, 2010).
A criminalização da pobreza, aliada a uma concepção higienista, fundamentavam as
ações no combate e prevenção da desordem e da marginalidade, sendo o Exército e as Colônias
agrícolas correcionais considerados locais apropriados para a inserção dos jovens pobres no
universo escolar e preparação para exercício de uma profissão46. Podemos destacar, nesse
contexto, o Código de Menores de 1927 como o marco legal responsável pelo início da ação do
Estado brasileiro no que se refere às políticas para a juventude47.
O estudo de Silva e Andrade (2009) revela que as ações desencadeadas pela ONU na
década de 1980 tiveram pouca repercussão no Brasil na criação de organismos e programas
específicos de políticas juvenis. A prioridade da época eram as mobilizações centradas na
proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, sendo a construção da perspectiva do
jovem como sujeito de direitos transpassada pela intensa luta dos movimentos sociais em busca
do reconhecimento da criança e do adolescente como prioridades nacionais, que culminou na
instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)48.
Apesar dos avanços se aplicarem aos jovens até a faixa etária de 18 anos incompletos,
a política estabelecida pelo ECA lança luz sobre a temática da juventude no Brasil,
intensificando a atenção do Estado para este segmento e servindo de fomento para a
efervescência das condições legais necessárias à formulação de políticas em favor dos jovens.
Segundo Sposito e Carrano (2003), entre os anos de 1995 a 2002 (período
correspondente às gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso), registra-se iniciativas
importantes em diversos ministérios do Governo Federal, sendo identificados o
desenvolvimento de trinta e três programas com alguma orientação aos jovens brasileiros,
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Concepção que passou a vigorar no país devido ao grande contingente de pessoas pobres vivendo nas ruas das
cidades, decorrente do fim do trabalho escravizado, da imigração de trabalhadores europeus e também do
crescimento das áreas urbanas.
47
Sob a ótica deste Código, sancionado pelo Decreto nº 17.943, de 12 de outubro de 1927, foram criados o Serviço
de Assistência ao Menor (SAM), em 1941 e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), em
1964, responsáveis pelas ações da Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM) (SILVA e SILVA, 2011).
48
Lei nº 8.069, de junho de 1990.
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voltados principalmente ao protagonismo juvenil e aos jovens em situação de risco social.
Todavia, os autores destacam que o desenvolvimento dessas ações não se dava de forma a
articulá-las à constituição de um campo de políticas públicas para os jovens, visto a sua não
centralidade no segmento juvenil49. Além disso, eram marcadas pela fragmentação setorial, pela
ausência de mecanismos de participação juvenil e também pela presença de distintas
concepções sobre a juventude.
Outras iniciativas, no entanto, começavam a sinalizar para o início da tematização da
juventude como sujeito social, sob a ótica dos direitos. Discurso disseminado pelos movimentos
juvenis e também por estudiosos do tema, que passam a criticar as abordagens centradas nos
jovens enquanto problema, defendendo também a necessidade de reconhecer as diversas
possibilidades de viver as juventudes. O desafio nessa época se consistia em pensar políticas
que mantivessem a preocupação sobre as diversas situações de vulnerabilidade e risco social
dos jovens, mas que também se voltassem para a criação de oportunidades, visando a inserção
social da juventude e sua integração nas diferentes dimensões sociais (SPOSITO, 2005).
Para Bango (2003), o desenvolvimento histórico das políticas públicas de juventude no
Brasil apresenta quatro tendências, quais sejam: a incorporação dos jovens nos processos de
modernização; o enfoque nos aspectos voltados ao saneamento e controle sociais; a perspectiva
de juventude enquanto problema; e, a abordagem sobre os jovens enquanto capital humano e
sujeitos de direitos.
A partir de 2003 (período que corresponde ao início das gestões do presidente Luís
Inácio Lula da Silva – 2003 a 2006 e 2007 a 2011), o país começa a vivenciar um amplo
processo de diálogo, envolvendo governo e diversos movimentos sociais, que projetou a
temática juventude e a busca pela instauração de uma política de juventude a nível nacional. As
demandas juvenis passaram a ocupar de forma consistente as pautas e agendas políticas do
próprio governo e, principalmente, de movimentos sociais ligados à juventude, que
demonstravam persistência em reivindicar um lugar de destaque no processo de
desenvolvimento do país.
Destaca-se, em 2003, a tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) nº 138/2003, que dispunha sobre a proteção dos direitos econômicos,
sociais e culturais da juventude, visando garantir para esse segmento os direitos constitucionais
que já haviam sido assegurados às crianças e adolescentes mediante a aprovação do ECA. Esta
talvez tenha sido uma das primeiras iniciativas no país, se não a primeira, que sinalizara para o
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Apenas dezoito programas eram direcionados diretamente a jovens e adolescentes, segundo os autores.
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reconhecimento dos jovens enquanto sujeitos de direitos e para sua importância na elaboração
de políticas públicas. No mesmo ano, a Câmara Federal constituiu a criação da Comissão
Especial de Juventude, com o propósito de realizar uma ampla discussão com a sociedade
brasileira que subsidiasse tanto a construção do Plano Nacional de Juventude e também do
Estatuto da Juventude, quanto a indicação ao Governo Federal da necessidade de criação de um
órgão federal específico para o desenvolvimento da política nacional de juventude (SILVA e
SILVA, 2011)50.
No ano de 2004, registra-se a criação de um Grupo Interministerial, no âmbito da
Secretaria-Geral da Presidência da República, cujo propósito consistia na realização de um
diagnóstico capaz de subsidiar os debates sobre a construção da Política Nacional de Juventude.
O estudo aponta para alguns desafios a serem enfrentados na formulação de políticas públicas
para a juventude, dentre eles: a necessária ampliação do acesso ao ensino; o combate ao
analfabetismo existente entre os jovens; a geração de trabalho e renda; a preparação do jovem
para o mundo do trabalho; a promoção de uma vida mais saudável; a democratização de acesso
ao esporte, ao lazer, à cultura e à tecnologia da informação; a promoção dos direitos humanos
e de políticas afirmativas; o estímulo à cidadania e à participação social; e, a melhoria da
qualidade de vida no meio rural e nas comunidades tradicionais (SILVA e ANDRADE, 2009;
SILVA e SILVA, 2011).
Em decorrência dessa mobilização, o Brasil implementa, no ano de 2005, a Política
Nacional de Juventude (PNJ), mediante a criação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ),
ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República, com a missão de fomentar, formular e
coordenar políticas públicas para a juventude de forma articulada com organismos nacionais e
internacionais, públicos e privados. Pelo mesmo instrumento legal51, foram criados também o
Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), órgão consultivo e propositivo, responsável
pela articulação entre o governo e a sociedade civil, e o Programa Nacional de Inclusão de
Jovens (ProJovem), centralizado na oferta de escolaridade e qualificação profissional para os
jovens e na transferência de auxílio financeiro52.
Segundo Castro (2016b, p.195), a institucionalidade da execução das políticas públicas
de juventude no Brasil, demandada pela reivindicação dos movimentos sociais e concentrada a
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Dessa movimentação, decorreu a tramitação na Câmara dos Deputados, em 2004, dos projetos de lei referentes
ao Estatuto da Juventude e do Plano Nacional de Juventude.
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Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.
52
Reformulado em 2007, o Projovem tinha como sujeitos os jovens entre 18 e 24 anos, com Ensino Fundamental
incompleto e sem vínculo empregatício.
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partir da criação da SNJ, “aponta para a construção de políticas públicas com a participação dos
atores que representam a juventude brasileira, bem como com especialistas no tema”, sendo
“inegáveis os avanços de elaboração e a visibilidade alcançada sobre as agendas e questões da
juventude no Brasil nesse período”.
Até o ano de 2010, constata-se uma crescente preocupação do Governo Federal com as
questões e os problemas da juventude brasileira e também com sua diversidade social e cultural,
registrando-se a criação de inúmeros programas e projetos orientados para a juventude voltados
a múltiplos eixos, dentre os quais: Elevação de Escolaridade, Qualificação Profissional e
Cidadania; Educação: Ensino Médio e Superior; Financiamento e Crédito Rural; Cultura,
Esporte e Lazer; Meio Ambiente, Saúde e Segurança Pública (SILVA e ANDRADE, 2009).
Cabe ainda mencionar que a instauração da PNJ desencadeou a realização de amplos e
importantes espaços de diálogo, discussão e proposição de ações que subsidiaram a elaboração
do Plano Nacional de Juventude, conferindo destaque às Conferências Nacionais de Juventude
(CNJ), cujas resoluções impactam diretamente a formulação das políticas juvenis53.
Resultante dessa mobilização contínua, destaca-se a aprovação da PEC da Juventude
(discutida desde 2004), passando a Emenda Constitucional nº. 65, em 13 de julho de 2010, que
introduz o termo “jovem” na Constituição Federal, alterando a denominação do Capítulo VII
do Título VIII e modificando o Art. 227, reconhecendo-se, assim, o jovem como sujeito dos
direitos básicos que devem ser garantidos pelo Estado e pela família. A importância dessa ação
também se verifica pela determinação legal do Estatuto da Juventude, no sentido de
regulamentar os direitos dos jovens, e do Plano Nacional de Juventude, que vise articular as
várias esferas do poder público na execução de políticas públicas de juventude.
Entre os anos 2011 e 2016 (correspondentes às gestões da presidente Dilma Rousseff –
2011 a 2014 e 2015 a 2016), percebe-se a continuidade das ações e a manutenção do diálogo
com a sociedade civil. Registra-se nesse período a realização da 2ª e da 3ª Conferências
Nacionais de Juventude, em 2011 e 2015, sob os lemas “Juventude, desenvolvimento e
efetivação de direitos” e “As várias formas de mudar o Brasil”, respectivamente.
A consolidação do discurso que compreende o jovem como sujeito de direitos culminou
na aprovação do Estatuto da Juventude54, que dispõe sobre os direitos dos jovens, com idade de
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O Pacto pela Juventude, por exemplo, lançado pelo CONJUVE no ano de 2008, representa o apoio às resoluções
apresentadas pelas CNJ e o compromisso com a manutenção e divulgação dos debates nelas promovidos, sendo
estruturado em um conjunto de ações a serem propostas e assumidas pelos governos federal, estaduais e municipais
e também por parlamentares e candidatos a cargos públicos eletivos.
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Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013.
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15 e 29 anos, e sobre os princípios e diretrizes das políticas de juventude e do Sistema Nacional
de Juventude (SINAJUVE)55.
O Estatuto garante aos jovens brasileiros o direito à cidadania, à participação social e
política e à representação juvenil, à educação, à profissionalização, ao trabalho e à renda, à
diversidade e à igualdade, à saúde, à cultura, à comunicação e à liberdade de expressão, ao
desporto e ao lazer, ao território e à mobilidade, à sustentabilidade e ao meio ambiente, à
segurança pública e ao acesso à justiça (BRASIL, 2013).
Não é raro encontrar na literatura a afirmação de que este feito representa o principal
marco das políticas e direitos da juventude brasileira, pois garante “um novo status para a
juventude, antes fortemente associada à delinquência e situação de risco, agora reconhecida
como sujeito de direitos” (CASTRO, 2016b, p.195) e como atores sociais estratégicos do
desenvolvimento do país, sendo também promotores e destinatários de políticas públicas que
busquem garantir o direito a uma vida social plena e cidadã.
No entanto, alguns problemas e lacunas não foram superados com a aprovação do
Estatuto, podendo-se destacar: a questão das estratificações etárias da juventude (15 a 29 jovem,
15-17 jovem-adolescente, 18-24 jovem, 25-29 jovem-adulto); as questões relacionadas à
sexualidade (orientação sobre sexo seguro e acompanhamento das jovens grávidas); o tema
sobre emprego (ausência de regulamentação trabalhista para jovens), a questão do conflito com
o ECA no que se refere à ressocialização dos jovens pós-encarceramento); e, a questão do
homicídio dos jovens, principalmente dos jovens negros no Brasil (ABRAMOVAY e
CASTRO, 2015a).
A partir da gestão do presidente Michel Temer (2016 a 2018), observa-se a ação
denominada programa Brasil Mais Jovem, lançado em 2018, que, na verdade, refere-se a uma
espécie de pacote de ações que reúne um conjunto de noventa e um programas de juventude,
no qual se inserem as ações que já vinham sendo desenvolvidas por diferentes ministérios e
também a previsão de outras ações voltadas à juventude, dentre as quais se destacam:
Diagnóstico sobre a Juventude LGBT; Diagnóstico sobre a Juventude Rural; Programa Inova
Jovem;

Identidade

Jovem;

Estações

Juventude;

Plano

Nacional

de

Startups

e

Empreendedorismo Juventude; Novo Plano Juventude Viva; Ampliação do Programa Forças
no Esporte no Rio de Janeiro; e, Atlas da Juventude.
É preciso reconhecer o considerável avanço alcançado pelo campo da juventude nos
últimos anos materializado pela criação de inúmeros órgãos governamentais nas diferentes
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Regulamentado pelo Decreto nº. 9.306, de 15 de março de 2018.
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esferas administrativas, por avanços expressivos no campo da legislação, pela criação e
monitoramento de programas e também pela realização de estudos e pesquisas sobre os jovens
brasileiros.
O próprio debate sobre os sentidos de ser jovem no Brasil contemporâneo tem sido
impulsionado pela consolidação desse conjunto de instâncias, na medida em que possibilita a
visibilidade de inúmeros coletivos juvenis, até então desconhecidos do debate público, muitos
deles vinculados a situações de vulnerabilidade.
Esses grupos têm reivindicado participação em conselhos de juventude, em
elaboração de políticas públicas, trazendo, assim, para as agendas públicas, um
conjunto significativo de demandas, até então impensadas pela sociedade
brasileira. Sem dúvida, essa dinâmica explicita uma condição juvenil que deixa
de ser vista apenas como etapa de transição para a vida adulta, mas, sobretudo,
com valor em si mesma (RIBEIRO, E., 2016, p.305).

Nesse sentido, a participação social juvenil na formulação da PNJ se constitui como
elemento de fundamental importância, na medida em que efetiva a visibilidade do conjunto de
demandas juvenis, ocultada em momentos anteriores. Para Ribeiro e Macedo (2018, p.109),
esse aspecto, talvez tenha sido o grande legado do ciclo das políticas de juventude em questão:
[...] a assunção de questões que, direta ou indiretamente, material ou
simbolicamente, emergiram no cenário público, criando alterações e
deslocamentos que permitiram a entrada na agenda pública de novas
realidades, questões, sujeitos, coletivos e blocos sociais, impactando a
representação sobre juventude no imaginário social brasileiro. Assim,
programas e ações dirigidas aos jovens brasileiros, de alguma forma, passam a
apreciar ou se aproximar de um conjunto de demandas, que ao ganharem a
cena pública, explicitaram uma recente condição juvenil (RIBEIRO e
MACEDO, 2018, p.109).

Um dos desafios que se coloca à eficácia dessas políticas é conhecer a relação que elas
possuem com as próprias demandas e necessidades dos jovens. A qualidade no atendimento
dos interesses, necessidades e direitos dos jovens não é garantida pelo simples fato da existência
de políticas e programas.
Ao fazer uma análise sobre essa questão no âmbito da pesquisa Agenda Juventude
201356, Ribeiro, E. (2016) conclui que as políticas sociais são eleitas pelos jovens pesquisados
como fator mais importante e mais positivo no país, especialmente aquelas ligadas à saúde,
educação e desemprego. Contudo, a autora percebe a necessidade de maior divulgação sobre as
ações governamentais no campo da juventude, haja vista o alto grau de desconhecimento dos
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Pesquisa realizada no ano de 2013, com jovens de 15 a 29 anos de idade, residentes em todo o território
brasileiro. A amostra foi constituída de 3.300 entrevistas, distribuídas em 187 municípios, estratificados segundo
sua localização geográfica, natureza do município e também tamanho da população (VENTURI e RISCAL, 2016).
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jovens sobre essas iniciativas (55,7%), que afirmam desconhecer a existência de Conselhos de
Juventude em seus municípios (72%) e das Conferências de Juventude (80,9%), por exemplo.
Conhecer a percepção da juventude sobre a importância dessas ações em sua vida, parece
ser de fundamental importância também para reconhecer os desafios que ainda estão postos e
precisam ser superados. Para Abramovay e Castro (2015a, p.26),
Uma das marcas atuais no campo dos debates sobre políticas e juventude é o
deslocamento de políticas para juventudes, ou seja, a partir do Estado, para a
perspectiva de políticas de ou com juventudes, ou seja, políticas específicas
para grupos jovens e políticas que sejam decididas e formatadas com a
participação dos jovens, combinando-se a participação de grupos organizados
da sociedade civil com outros em instituições da sociedade pública estatal.

Outro aspecto relevante nesse enfrentamento é o necessário fortalecimento da ideia de
juventude enquanto sujeito de direitos e ator de mudança social. O exercício pleno da cidadania
juvenil ainda é atravessado pela disputa de sentidos sobre o que é ser jovem no Brasil de hoje,
o que interfere na seleção das questões e situações específicas, às quais determinarão os
problemas políticos a serem inseridos nas agendas governamentais que resultarão na proposição
de ações destinadas a esse grupo.
A ampliação de redes que possam contribuir com a construção de projetos de futuro dos
jovens também é de fundamental importância no planejamento e execução das políticas juvenis.
Muitas ações e políticas ainda são desenvolvidas com base no desconhecimento das
experiências cotidianas e dos problemas dos jovens, não se preocupando, assim, “com a
construção de redes de possibilidades, acessos e oportunidades para a juventude, em especial
aquela que mais necessita de políticas públicas, ou seja, os jovens pobres” (RIBEIRO e
MACEDO, 2018, p.111), mais expostos a processos de exclusão e segregação sociais
relacionadas a gênero, cor e local de residência57.
Reconhecendo os avanços nos processos de escolarização da juventude brasileira
alcançados pelas ações decorrentes da PNJ, os dados das pesquisas de âmbito nacional seguem
evidenciando a permanência das diferenças e desigualdades de acesso à educação e ao ensino
de qualidade. Dados recentes divulgados pela PNAD Contínua 2019 mostram que mais de 10
milhões de jovens, entre 14 e 29 anos de idade, não completaram uma das etapas da educação
básica, seja por abandono da escola (mais acentuado na fase de transição entre o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio), seja por nunca a terem frequentado. Esse expressivo conjunto
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De acordo com a PNAD, a população brasileira de jovens entre 15 a 29 anos em 2015 alcançava 48 milhões de
pessoas (cerca de 26% da população total do país). Desse total, 29% poderiam ser considerados pobres, visto que
pertenciam a famílias que apresentavam renda familiar per capita de até meio salário mínimo (IBGE, 2016).
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representa 20,2% das pessoas nessa faixa etária, sendo que desse total, 71,7% são jovens pretos
ou pardos (IBGE, 2020).
A atual discussão sobre os jovens que nem estudam, nem trabalham (“nem-nem”),
também deve ser objeto de atenção por parte das políticas públicas juvenis. A despeito da
polêmica que envolve o termo e dos cuidados necessários em sua abordagem, Ribeiro e Souza
(2018) destacam a necessidade de aprofundar o debate sobre essa questão, considerando o
crescente aumento de jovens que se encontram nessa situação58. Essa breve consideração nos
instiga a pensar sobre o necessário aprofundamento do fenômeno, bem como sobre a
importância de ações políticas que auxiliem os jovens nos processos de transição entre os
estudos e o mundo do trabalho.
A violência contra o direito à vida parece ter ganhado fôlego no Brasil, tornando-se
também uma grave questão contra os jovens brasileiros, tanto na cidade quanto no campo.
Desde a primeira edição do Mapa da Violência, divulgado em 1998, constata-se que “a principal
vítima da violência homicida no Brasil é a juventude”, em sua maioria, pretos e pobres. Esses
dados mostram que, na faixa de 15 a 29 anos de idade, “o crescimento da letalidade violenta foi
bem mais intenso do que no resto da população”, atingindo um aumento de 699,5% entre os
anos de 1980 e 2014 (WAISEFSZ, 2016, p.49).
O uso da repressão e da violência é traço estruturante nas relações do campo brasileiro,
estando relacionada ao processo histórico de exploração e uso da terra e ao aprofundamento das
políticas neoliberais como estratégias do capital para expulsar os povos de suas terras e
territórios. Segundo dados divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), somente em
2017 foram assassinadas 71 pessoas no campo em conflitos territoriais, dentre as quais, cerca
de 26% eram jovens entre 15 a 29 anos de idade59. Além dos condicionantes territoriais, o Atlas
da Violência no campo no Brasil 2020 destaca que as condições de vulnerabilidade social e
econômica e o baixo acesso a oportunidades educacionais e laborais no campo, sobretudo dos
jovens, fomentam o desenvolvimento de “determinados mercados criminais”. Ou seja, a falta
de oportunidades para as juventudes do campo se correlaciona com maiores níveis de violência
nesse contexto: “quanto maior a taxa de atendimento escolar infantil e juvenil, menores as taxas

Os autores alertam que a utilização do termo “nem-nem” descontextualizada de um debate mais amplo sobre a
diversidade da juventude pode afetar negativamente a formulação de políticas públicas para os jovens, pois a noção
que circula no senso comum e na mídia acaba por reproduzir um conjunto de preconceitos, em especial, em relação
aqueles mais expostos a condições de pobreza e desigualdade social. Dados da pesquisa desenvolvida pelo Instituto
de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), apontam que cerca de 23% dos jovens de 15 a 24 anos não trabalham,
nem estudam, sendo a maior ocorrência verificada entre as mulheres (Disponível em
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34460. Acesso em mar.2019).
59
Disponível em https://www.cptnacional.org.br/mnc/index.php/. Acesso em setembro.2019.
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de homicídio; quanto maior a vulnerabilidade juvenil à pobreza e ao desemprego, maior a
violência” (CERQUEIRA et al., 2020, p.42).
Por essas reflexões, compreendemos que o desenvolvimento das políticas públicas de
juventude no Brasil sinaliza, por um lado, para a existência de um novo patamar de direitos que
é fundado no reconhecimento da diversidade juvenil, e por outro, que sua materialização
permanece, em muitos casos e para grande parte da juventude brasileira, no campo do discurso.
Assim como Abramovay e Castro (2015a), defendemos que o desenvolvimento das
políticas de juventude enfatize as possibilidades do bem viver na cidade e no campo, e que
sejam focalizadas nos territórios mais vulneráveis, social e economicamente. Políticas que
reconheçam a diversidade dos direitos e necessidades singulares das juventudes, que sejam de
responsabilidade do Estado, construídas com a efetiva participação dos jovens e que visem
ampliar as oportunidades concretas de melhorias de suas condições de vida, mediante a inclusão
social e a construção de sua autonomia.

2.3 Os jovens do campo como questão social na agenda contemporânea da política pública
brasileira

No âmbito da discussão apresentada, cabe reconhecer, inicialmente, que grande parte
das políticas públicas orientadas para a juventude no Brasil possui o espaço urbano como foco
prioritário. Fato que poderia ser justificado pela concentração da maioria desse público nesses
espaços se não fosse também reconhecida a fundamental importância da leitura desnaturalizada
da categoria juventude que, em uma perspectiva sociológica, demanda a necessidade de
considerar as realidades desses sujeitos a partir de sua diversidade, inclusive da dimensão
territorial (BARCELLOS, 2016).
Ao longo da história, a juventude do campo no Brasil se configura como uma categoria
ordenadora de organizações sociais, mantendo estreita relação com movimentos sociais ligados
à questão da terra, Organizações Não-Governamentais, partidos políticos, pastorais da igreja
católica, grupos de jovens de igrejas evangélicas e movimentos de sindicatos de trabalhadores
rurais. Há registros que comprovam a organização política desta categoria nos anos de 1940,
com a Juventude Agrária Católica (JAC), e também em 1952, com a criação dos Clubes 4-S
(Saber, Sentir, Saúde, Servir)60 (CASTRO et al., 2009; BARCELLOS, 2016).
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A JAC é uma associação civil católica, filiada ao movimento internacional da juventude agrária católica (sediado
na França), que visa difundir os ensinamentos da igreja e contribuir com o desenvolvimento do meio rural. Os
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Nos anos de 1960, em um contexto de mobilização política dos jovens em busca de
melhores condições de vida no meio rural, destaca-se o protagonismo da Igreja Católica e da
sociedade civil no desenvolvimento de programas educativos voltados à oferta de educação
básica e de educação profissional, dos quais decorreu, por exemplo, a criação das Casas
Familiares Rurais (CFRs) e Escolas Família Agrícolas (EFAs), imbuídas na luta pelo
fortalecimento da Educação do Campo.
Em sua tese, Barcellos (2014) destaca a importância da Igreja Católica na inclusão da
questão social da juventude do campo na agenda das políticas públicas brasileiras. Durante os
anos de 1980 e 1990, é comum perceber a organização desses jovens no interior da Pastoral da
Juventude Rural (PJR), promovendo eventos e espaços de discussão, regionais e nacionais, nos
quais eram discutidos a questão da identidade rural e da participação política desses sujeitos
não apenas na igreja, mas também nos demais espaços públicos e na luta pela reforma agrária.
No mesmo período, a formalização política dos jovens do campo é percebida a partir da
organização social e política dos sindicatos e movimentos sociais rurais no Brasil, que passam
a definir em suas estruturas organizativas, instâncias de participação política juvenil. Dessa
forma, observa-se a crescente mobilização das juventudes do campo no interior da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), das organizações que compõem a Via
Campesina como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e o Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB).
No conjunto das ações que constituem o movimento desses jovens, apoiados em especial
pela PJR, registra-se a realização de inúmeros eventos estaduais e também nacionais, nos quais
se ampliara o debate sobre as condições de vida da população rural. Dessas discussões
decorriam propostas de ações referentes às possibilidades de permanência no campo a partir de
atividades voltadas à educação e formação profissional, ao acesso ao crédito rural, à reforma
agrária, à cultura, dentre outras. Dentre esses eventos destacam-se: o I Congresso Nacional da
Juventude Rural (2000), o I Encontro da Juventude Campo Cidade (2002), o I Seminário e o II
Diálogo da Juventude Rural da América Latina (2002).
Desde o início dos anos 2000, percebe-se a consolidação da identidade política da
juventude nos principais movimentos sociais rurais brasileiros. As juventudes do campo no
Brasil passam a ser referenciadas inclusive como um agente de atuação política que se organiza,

Clube 4-S se constituíam como um movimento internacional de extensão rural, criado nos Estados Unidos, que
visava a melhoria das condições socioeconômicas das pessoas do meio rural.
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em diversos espaços na sociedade civil e nos espaços políticos de participação social do próprio
governo, para reivindicar direitos e políticas sociais (BARCELLOS e MANSAN, 2014).
É também neste momento que se verifica o despertar do interesse de pesquisadores sobre
este segmento populacional e a ampliação da produção acadêmica, dando visibilidade à
diversidade das populações jovens no meio rural e também aos arranjos políticos que
possibilitaram sua participação nas instâncias de decisão. Fatos que fizeram com que essa
identidade política começasse a se manifestar de modo mais claro nos processos de formulação
das políticas públicas destinadas à juventude.
Nesse período, as políticas públicas para a agricultura com foco na juventude rural
passaram por um processo de reformulação, passando a prever o aumento dos investimentos de
ordem financeira para esse setor. O que sinalizava a preocupação do governo em atender de
forma mais especifica as demandas da diversidade das populações do campo (agricultores
familiares, assentados de reforma agraria, quilombolas, comunidades tradicionais, dentre
outros) (CASTRO e BARCELLOS, 2015).
A partir da institucionalização da PNJ é possível acompanhar a implementação contínua
de ações voltadas aos jovens do campo como uma resposta às demandas apresentadas por uma
pluralidade de movimentos sociais junto ao governo. No âmbito do CONJUVE por exemplo,
cabe o destaque para a garantia de espaço de interlocução e de construção coletiva, quando se
previu, dentre os participantes da sociedade civil, a presença efetiva de representantes dos
movimentos sociais rurais.
Ainda que a criação do ProJovem seja considerada como uma das principais iniciativas
do Governo Federal no que se refere à juventude nos últimos anos, outras ações já vinham sendo
desenvolvidas em períodos anteriores a 2005, relativas ao acesso à educação nos espaços rurais
e à melhoria de condições de vida dos jovens no campo, envolvendo, neste caso, ações de
financiamento e crédito para o acesso à terra, à geração de renda e ao trabalho. No conjunto de
ações implementadas entre os anos de 1998 e 2004, destacamos: o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA); o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento
Social e Humano; o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) – Nossa Primeira Terra;
o Programa das Bibliotecas Rurais Arca das Letras; o Programa Brasil Alfabetizado; o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) Jovem; o Consórcio Social da Juventude Rural; o Programa
Universidade para odos (ProUni); e, o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE).
Conferimos destaque à Linha Nossa Primeira Terra (crédito para a compra de imóvel) e
ao Pronaf Jovem (crédito para a produção agrícola destinado a jovens de 16 a 29 anos de idade),
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pelo enfoque específico nos jovens do campo e por representarem as políticas que trouxeram à
tona os temas juventude e geração nos espaços de debate institucional e político, consideradas
por muitos autores, as primeiras ações de dimensão nacional que surgiram como respostas às
demandas dos movimentos sociais do meio rural junto ao Governo Federal (CASTRO, 2009;
CASTRO e BARCELLOS, 2015).
Nesses programas, a liberação de recursos financeiros ao jovem, está condicionada,
dentre outros fatores, à formação profissional na área agrícola. Para Barcellos (2017), esses
condicionantes, aliados à burocracia inscrita nos processos de financiamento, demonstram a
reiteração do caráter da autoridade patriarcal das ações e desfavorecem a ampliação das
perspectivas de futuro dos jovens, na medida em que determinam a obrigatoriedade de sua
permanência nas atividades agrícolas. Tensões que evidenciam as dissonâncias entre os
resultados que o Estado espera da política pública e as condições e perspectivas dos sujeitos
para os quais se destina.
É importante dizer que, durante muitos anos, as pautas relativas às juventudes do campo
eram debatidas quase que exclusivamente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), que desenvolvia políticas públicas relacionadas tanto à disponibilização de crédito para
aquisição de terra e produção agropecuária, quanto à oferta de processos formativos e
educativos no campo. Ao final dos anos 2000, o MDA ampliou os espaços destinados às
discussões e proposições de políticas públicas específicas para as juventudes do campo, com
destaque para a criação da Assessoria de Juventude do MDA e do Comitê Permanente de
Promoção de Políticas para a Juventude Rural no âmbito do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CONDRAF). Neste último, foi criado o Grupo
de Trabalho da Juventude Rural (GTJR) que participou ativamente das discussões para a
construção do Plano Nacional de Juventude, tendo assumido o status de Comitê Permanente de
Juventude Rural (CPJR) no ano de 2011.
Ainda neste ano, constituíra-se, no âmbito da SNJ, do Grupo de Trabalho de Políticas
Públicas para a Juventude Rural (GTPPJR) com a participação de vários ministérios
(Desenvolvimento Agrário, Trabalho e Emprego, Mulheres, Desenvolvimento Social,
Educação, Comunicações e Cultura). A criação desse espaço possibilitou a articulação de
diferentes segmentos da juventude do campo, tanto na apresentação de suas demandas, quanto
na construção coletiva de propostas a serem debatidas nas CNJ (BRASIL, 2012).
Realizadas nos anos 2008, 2011 e 2015, as CNJ se constituem importantes marcos no
processo de consolidação da identidade política das juventudes do campo e de sua articulação
com o governo, bem como de seu reconhecimento por parte deste. Muitas das demandas
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aprovadas em suas plenárias finais sobre a juventude no Brasil se referiam aos jovens do meio
rural, que reivindicavam reconhecimento político e direitos sociais.
Apesar de ter sido marcada pela forte presença de jovens oriundos de espaços urbanos,
observa-se na primeira CNJ uma grande mobilização dos jovens do campo em torno de seu
reconhecimento enquanto sujeitos de direitos específicos. Nesta conferência, foi aprovada uma
única proposta relativa aos jovens do campo dentre as vinte e duas prioridades elencadas, e se
referia à “questão da geração de trabalho e renda, com acesso à terra e garantia de capacitação
e melhoria de políticas públicas já existentes” (CASTRO et al., 2017, p.304).
Já na segunda CNJ, houve uma expressiva participação de organizações e movimentos
sociais de juventude do campo. O evento se configurou como o espaço político escolhido para
ser o palco do conjunto de reivindicações pela formulação de políticas públicas que
abrangessem as características dos significados de ser jovem no contexto rural brasileiro, ou
seja, os jovens do campo reivindicavam a ampliação dos direitos para este segmento e sua
inclusão nas análises sobre a situação da juventude brasileira.
Nessa conferência, esses jovens se constituíram como o grupo a ser priorizado na
efetivação de direitos, do que decorreu a aprovação de proposta no eixo território sobre a
questão do crédito, e também do reconhecimento e adoção do termo “Jovens do Campo”
(BARCELLOS, 2015; 2017). O tema do acesso à educação em todos os níveis, inclusive o
ensino superior e a educação profissional, foi o que apresentou maior demanda, destacando-se
a questão da agroecologia como um conhecimento fundamental na formação e qualificação
profissional do jovem do campo (CASTRO, et al., 2017).
Na última CNJ, a articulação dessas juventudes também apresentou grande destaque,
tendo sido o segmento que mais aprovou propostas (36,3% do total de propostas aprovadas)
(CASTRO, et al., 2017), dentre elas: o fortalecimento das escolas familiares agrícolas; o
desenvolvimento de empreendimentos coletivos de juventude relacionados à agricultura
familiar e à economia solidária, à ampliação e aceleração do processo de Reforma Agrária e
regularização fundiária; e, o reconhecimento e demarcação de terras de povos e comunidades
tradicionais, em especial das terras indígenas e quilombolas. A agroecologia se constituiu como
temática prioritária e transversal em vários eixos, estando relacionada ao não uso de
agrotóxicos, à preservação ambiental, à produção agroecológica como alternativa de geração
de renda e diversificação da produção, e ao direito à saúde ligado à alimentação saudável.
Os debates ocorridos nestes espaços repercutiram na realização de inúmeras ações,
destacando-se: a realização do I Seminário Nacional de Políticas Públicas para a Juventude
Rural (2012), promovido pela SNJ em parceira com o MDA; criação do Plano Nacional de
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Juventude e Meio Ambiente61 (2015), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA);
criação do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural (2016)62, desenvolvido pelo MDA;
além da assinatura de inúmeros convênios que beneficiavam os jovens do campo.
A instituição do Estatuto da Juventude possui grande significado no processo de
constituição e reconhecimento dos jovens do campo como sujeitos de direitos, na medida em
que prevê o apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção agrícola familiar
como forma de assegurar o direito à profissionalização, ao trabalho e à geração de renda. O
texto da referida legislação estabelece como direitos dos jovens do campo: o incentivo à sua
participação em projetos que visem ao desenvolvimento sustentável; a garantia de oferta de
educação e transporte escolar, em todos os níveis e modalidade de ensino; a produção e fruição
cultural, bem como aos equipamentos públicos que valorizem a cultura camponesa; e, o direito
ao território e à mobilidade no campo (BRASIL, 2013).
Essa intensa movimentação política que, como vimos, se estende por mais de duas
décadas, influenciou o processo de reconfiguração temática das políticas públicas de juventudes
do campo na agenda do Estado brasileiro, cujas pautas se ampliavam e se tornavam temas para
os debates. Inúmeros programas foram criados com abordagem central ou transversal nesses
sujeitos, nas mais diversas áreas, como inclusão digital, geração de trabalho e renda, economia
solidária, políticas de crédito, sustentabilidade e agroecologia, infraestrutura e educação.
Vale o destaque das ações voltadas à política de expansão e interiorização do Ensino
Superior público em nível nacional, iniciada com o Programa Expandir (2003), envolvendo as
escolas técnicas e a rede de universidades públicas. Processo essencial no combate à
desigualdade do desenvolvimento regional, alcançando estudantes que não possuem condições
de se deslocarem para outras regiões.
As políticas complementares para a democratização do acesso ao Ensino Superior, como
a concessão de bolsas de estudos para ingresso e permanência dos jovens em instituições
privadas63, bem como as políticas de assistência estudantil que visam o apoio a estudantes
matriculados em cursos de graduação presencial de universidades federais públicas e privadas,
também atingiram significativamente os processos de escolarização dos jovens residentes em
espaços rurais. Apesar das barreiras e desigualdades existentes em relação ao acesso a esse nível
de ensino, parece ser importante reconhecer as conquistas das últimas décadas referentes ao
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Instituído pela Portaria Interministerial nº 390, de 18 de novembro de 2015.
Instituído pelo Decreto nº 8.736, de 03 de maio de 2016.
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Política iniciada pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) em 2001 e ampliada pelo Programa
Universidade para Todos (Prouni) em 2004.
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acesso e permanência a este nível de ensino por parte de sujeitos que, ao longo da história,
estiveram à margem desse processo.
Como forma de sintetizar as ações mencionadas, apresentamos no Quadro 4, a descrição
dos principais programas desenvolvidos no âmbito do Governo Federal, a partir da aprovação
da PNJ, destinados aos jovens do campo, destacando a área de atuação, o ano de
implementação, os objetivos gerais das ações e os órgãos governamentais responsáveis.

Quadro 4. Síntese das políticas públicas no âmbito do Governo Federal direcionadas às
juventudes do campo (2005-2013).
Ano

Denominação

Área

2005

Programa Nacional de
Inclusão de Jovens
(ProJovem) – Saberes
da Terra

Educação

2005

2006

2007

Programa Nacional de
Integração da
Educação Profissional
com a Educação
Básica na Modalidade
de Educação de
Jovens e Adultos
(PROEJA)
Sistema Universidade
Aberta do Brasil
(UAB)
Programa de Apoio a
Planos de
Reestruturação e
Expansão das
Universidades
Federais (Reuni)

Educação

Educação

Educação

Objetivos Gerais
Oportunizar escolarização em
Ensino
Fundamental
na
modalidade EJA, para jovens
agricultores familiares de 18 a
29 anos de idade, de forma
integrada à qualificação social
e profissional e com adoção de
metodologia apropriada ao
campo.
Ofertar educação profissional
de nível fundamental e
técnico, em uma perspectiva
integrada, a jovens e adultos
trabalhadores com idade
mínima de 18 anos.
Apoiar universidades públicas
na oferta de cursos na
modalidade de educação a
distância.
Ampliar o acesso e a
permanência
no
ensino
superior, mediante aumento
de vagas nos cursos de
graduação, ampliação da
oferta de cursos noturnos,
promoção
de
inovações
pedagógicas e combate à
evasão.

Órgão

MDA
MEC
MTE

MEC

MEC

MEC
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2007

Programa de Apoio à
Formação Superior
em Licenciatura em
Educação do Campo
(PROCAMPO)

Educação

2008

Territórios da
Cidadania

Desenvolvimento
econômico e
Social

2009

Juventude e Meio
ambiente

Meio ambiente e
Desenvolvimento
Social

2010

Programa Nacional de
Assistência Estudantil
(Pnaes)

Educação

2011

Programa Nacional de
Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego
(PRONATEC)
CAMPO

Educação

Apoiar a implementação de
cursos de Licenciatura em
Educação do Campo em
universidades
públicas,
voltados especificamente para
a formação e atuação de
docentes nos anos finais do
Ensino Fundamental e Ensino
Médio, nas escolas do campo.
Atuar no desenvolvimento
regional sustentável e na
garantia de direitos sociais das
regiões mais pobres do país, a
partir da integração das
distintas esferas de governo
estabelecidas nos planos
desenvolvidos nos territórios,
com a participação da
sociedade civil.
Contribuir
para
o
fortalecimento de movimentos
de juventude e lideranças
ambientais do país, atendendo
jovens de 15 a 29 anos.
Apoiar a permanência de
estudantes carentes em cursos
de graduação presencial das
universidades federais, a partir
de medidas relacionadas à
moradia
estudantil,
à
alimentação, ao transporte, à
saúde, à inclusão digital, à
cultura, ao esporte e ao apoio
pedagógico.
Promover a inclusão social de
jovens e trabalhadores do
campo por meio da ampliação
da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica e
da oferta de cursos de
formação inicial e continuada
consonantes com arranjos
produtivos rurais regionais.

MEC

MDA

MMA
MEC

MEC

MEC
MDA
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2011

Inclusão Digital da
Juventude Rural

Social

2011

Autonomia e
Emancipação da
Juventude

Capacitação
profissional

2012

Plano Nacional de
Agroecologia e
Produção Orgânica
(PLANAPO)

Meio ambiente e
Desenvolvimento
Rural

2013

Programa de
Fortalecimento da
Autonomia
Econômica e Social
(PAJUR)

Desenvolvimento
Rural

2013

Programa Nacional de
Educação do Campo
(PRONACAMPO)

Educação

Ofertar
formação
e
capacitação de jovens do
campo
no
uso
e
desenvolvimento
de
tecnologias digitais.
Apoiar financeiramente as
ações
relacionadas
à
realização das CNJ e às
bolsas-auxílio destinadas a
jovens de 18 a 29 anos, no
âmbito do ProJovem.
Fortalecer a produção agrícola
(agroecológica e orgânica)
com vistas a ampliar a oferta e
o consumo de alimentos
saudáveis e o uso sustentável
dos recursos naturais, de
forma a promover a melhoria
da qualidade de vida das
populações do campo e das
cidades.
Fortalecer a permanência dos
jovens no campo e nas
florestas,
associando
formação cidadã com base em
princípios agroecológicos e do
desenvolvimento sustentável,
estímulo a geração de renda e
ampliação do acesso às
políticas
públicas
e
tecnologias sociais.
Ampliar e qualificar a oferta
de educação básica e superior
às populações do campo,
atuando nos eixos: Gestão e
Práticas
Pedagógicas;
Formação de Professores;
Educação de Jovens e
Adultos;
Educação
Profissional; e, Infraestrutura
Física/Tecnológica
das
escolas.

SNJ
MC

MTE

MDA

SNJ

MEC
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Conceder auxílio financeiro a
estudantes em situação de
vulnerabilidade
2013
Programa Bolsa
Educação
socioeconômica, indígenas e MEC
Permanência (PBP)
quilombolas, matriculados em
instituições federais de ensino
superior.
Fonte: Organizado a partir de Silva e Andrade (2009), Silva e Silva (2011) e Castro e
Barcellos (2015).
Pelas informações apresentadas é possível inferir sobre um expressivo avanço na
implementação de políticas para jovens do campo. O vínculo dos programas aos mais diversos
setores e a articulação entre as diversas instâncias do governo, a aproximação do Estado com
os movimentos sociais do campo e ampliação das instâncias de participação social, ratificam a
institucionalidade conquistada, revelando também a visibilidade da agenda e o reconhecimento
das juventudes do campo como sujeitos de direitos.
Entretanto, é preciso destacar a mudança observada nesse cenário nos últimos anos, que
vem imprimindo uma agenda conservadora no desenvolvimento de políticas destinadas à classe
trabalhadora do campo e afetando a garantia de direitos conquistados. Após o golpe parlamentar
de 2016 e durante a gestão de Michel Temer, registram-se medidas como: extinção do MDA;
reformulação do Plano Safra, afetando a destinação de recursos para a agricultura familiar, com
destaques para as ações com juventude, mulheres e demarcações de terras quilombolas;
extinção da Política de Assistência e Extensão Rural; e, transferência do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e de várias secretarias do antigo MDA para a Casa
Civil, inviabilizando avanços, especialmente, no que se refere ao reordenamento agrário.
A gestão de Jair Bolsonaro defende uma bandeira neoliberal que tem agido a favor da
retirada de direitos, manifestando-se contra à participação social nos processos decisórios.
Além da crescente liberação de produtos agrotóxicos para a produção agrícola, podemos citar
também a extinção de dezenas de colegiados da administração pública federal que incluem
conselhos, fóruns, comissões, etc.64, dentre eles o Comitê Nacional de Educação em Direitos
Humanos (CNEDH), a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), a
Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF)65, além da Coordenação-Geral
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Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.
Extinção suspensa pela ação do Supremo Tribunal Federal.
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de Educação do Campo e Cidadania, responsável pela gestão do PRONERA, uma das políticas
educacionais mais relevantes para o acesso à educação no campo66.
Por todas essas questões, parece lícito afirmar sobre a insuficiência do conjunto de
políticas anteriormente apresentadas na realização de transformações efetivas na condição
social desses sujeitos. Ainda há desafios a serem superados, demandas a serem conhecidas e
atendidas e lutas a serem travadas na continuidade de políticas que garantam o direito da
população que vive no campo.
O desconhecimento sobre as políticas também é uma limitação a ser superada, sendo o
acesso a elas algo ainda muito distante de determinados grupos de jovens, a depender do
contexto e da região em que se encontram. Os resultados encontrados pelo Diagnóstico da
Juventude Rural67, construído a partir das percepções dos jovens participantes das Conferências
Territoriais realizadas em 2015, apontam que o número de jovens “que acessam efetivamente
as políticas públicas é reduzido devido à falta de conhecimento da existência das mesmas”
(BRASIL, 2018, p.9).
Essas reflexões evidenciam a necessária articulação entre a formulação de políticas de
juventude do campo com espaços de participação dos sujeitos, em suas diversidades, nos quais
seja possível a proposição de ações a partir de suas necessidades escolares, culturais, de lazer,
de saúde, econômicas, tecnológicas, etc. Não se trata de manter os jovens rurais no campo, mas
de implementar ações que, em conjunto, possam significar suportes efetivos para o
desenvolvimento de projetos em seus territórios, sem cercear, como nos lembra Carrano (2015),
a liberdade de livre circulação e escolha de um novo e urbano lugar de moradia.

2.4 A EJA no campo: limites e possibilidades de atuação do PROEJA como política
pública para as juventudes do campo

Em termos históricos, a EJA é uma modalidade da educação básica extremamente
secundarizada no Brasil, especialmente no que se refere à implementação de políticas públicas
que assegurem a garantia do direito à educação para todos e aos recursos financeiros a ela
necessários.
Se fizermos um resgate das ações em EJA na história da educação brasileira,
constataremos que, em sua maioria, expressam iniciativas individuais ou de grupos específicos

66
67

Decreto nº 10.252, de 20 de fevereiro de 2020.
Ação inserida no contexto do Programa Brasil Mais Jovem, desenvolvida no âmbito da SNJ.
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da sociedade civil, que se referem, em grande medida, a processos educativos relacionados a
alfabetização, predominando o desenvolvimento de políticas frágeis e descontínuas sob o ponto
de vista institucional, e aligeiradas quanto à qualidade do processo educacional (VENTURA e
RUMMERT, 2015).
Tal condição sinaliza para o reconhecimento de uma dívida social e histórica, por parte
do Estado brasileiro, para com os sujeitos que constituem o segmento da EJA, jovens e adultos
trabalhadores do campo ou da cidade, que relega ao descaso as demandas de escolarização e
acentua as desigualdades, produzindo danos à conquista da cidadania plena de uma parcela
significativa de população (OLIVEIRA e FILHO, 2011).
Mesmo caminhando com tênue afirmação, a EJA vinha, nas últimas décadas, sendo
reconhecida de forma gradual como direito humano, especialmente a partir da promulgação da
Constituição de 1988, “que assume a educação como direito social e subjetivo, extensivo a
todos, independente de qualquer condição, e preconiza o papel da educação na vida dos
sujeitos” (JULIÃO, BEIRAL e FERRARI, 2017, p.41).
Mais adiante, reconhecida como modalidade da educação básica pela LDB nº
9.394/1996, a aprovação das Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos pelo
CNE (Parecer CNE/CEB nº. 11/2000) legitima a noção de que as propostas curriculares da EJA
podem (e devem) buscar desenvolver metodologias didático-pedagógicas alternativas
diferenciadas e mais apropriadas ao atendimento das necessidades dos jovens e adultos em
situação de escolarização tardia.
A despeito do arcabouço legal conquistado, o direito à EJA segue sendo constantemente
ameaçado. Seu desprestígio atual se materializa, por exemplo, pela extinção da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)68, estrutura
conquistada a partir das demandas sociais que se dedicava, dentre outras questões, à modalidade
de EJA. Parece ser acertado afirmar a inexistência atual, no âmbito do MEC, de alguma
estrutura responsável pelos processos de escolarização de jovens e adultos trabalhadores ou
para a superação do quadro de milhões de pessoas adultas fora da escola ou analfabetas69.
A literatura existente sobre a EJA e a Educação do Campo ressaltam aspectos que
aproximam esses campos da educação, envolvendo, em ambos os casos, a histórica exclusão e
negação de direitos sociais, especialmente, o direito à educação. Em sua obra “Educação como
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A SECADI foi criada pelo Decreto nº 5.159, de 28 de julho de 2004, reformulada pelo Decreto nº 7.690, de 02
de março de 2012 e extinta pelo Decreto nº 9.465, de 02 de janeiro de 2019.
69
Atualmente, a EJA se encontra incluída na Secretaria de Alfabetização, cujo olhar está muito mais focado na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental (PAIVA, HADDAD e SOARES, 2019).
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prática da liberdade”, o renomado educador Paulo Freire já afirmava sobre a convergência entre
esses campos da educação, na medida em que se constituem como territórios marcados por
processos de luta e de conquistas da educação como prática social (FREIRE, 1967).
Em toda a história da educação brasileira, não é raro encontrar “referências ao descaso
para com esses segmentos, tratamento que os aproxima no que tange às políticas públicas e
revela, por sua vez, a não prioridade da educação como um todo para um país essencialmente
agrário” (OLIVEIRA e FILHO, 2011, p.414-415).
A Educação do Campo tem se afirmado no cenário nacional, especialmente a partir dos
anos de 1990, fomentando, mediante o protagonismo dos movimentos sociais, o
desenvolvimento de políticas públicas que garantam os direitos sociais dos povos do campo, a
afirmação de seus conhecimentos e pertencimentos e o desenvolvimento de projetos educativos
que priorizem a qualidade de vida para sua população. “Na verdade, um movimento que assume
sua materialidade na luta pela garantia de seus direitos, articulando as exigências do direito à
terra com as lutas pelo direito à educação” (SOUZA e HAGE, 2016, p.117).
Quando pensamos nos processos educativos que se dão no campo, muitas são as
questões que precisam ser superadas neste espaço para que nele se concretize um tipo de
educação que prime pela valorização do trabalho, da cultura, do conhecimento e dos modos de
vida de seu povo. Trata-se, como já vimos, da indiferença do Estado em relação às necessidades
do campo, quando não oferece as condições adequadas de infraestrutura de suas escolas, de
formação e capacitação de seus professores e técnicos em educação e também de “posse e
permanência da/na terra de trabalho”, pois sem considerar tais condições, “a educação do
campo esvazia-se de seu sentido original” (RIBEIRO, M. 2016, p.13-15).
Com o histórico de um paradigma agrário fundamentado na concentração de terra e no
trabalho escravizado, até as primeiras décadas do século XX não havia preocupação por parte
do Estado brasileiro em escolarizar os povos do campo, sob a justificativa de que a mão de obra
do modelo agroexportador predominante nesse período não demandava a necessidade de
escolarização.
Com o crescimento da migração urbana e a não absorção da mão de obra pelo mercado
de trabalho urbano, a educação rural se torna objeto de preocupação de políticos e educadores,
gerando a perspectiva de entendê-la, por um lado, como instrumento de fixação das pessoas no
campo, e de outro, como uma forma de preparação dessas pessoas ao processo de adaptação ao
meio urbano, visto a perspectiva vigente na época de que o desenvolvimento industrial geraria
um processo de desaparecimento da sociedade rural.
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Percebemos que a concepção elitista da educação marcada pela cultura dominante, sob
a qual são desenvolvidas as políticas educacionais para jovens e adultos, especialmente no
campo, representa uma das maiores dívidas históricas para com essa população. Débito que
coloca os sujeitos na cidade e no campo como credores do Estado brasileiro, processo
naturalizado pela invisibilidade dessa demanda de formação por parte do poder público
(FERRARO, 2008).
Esta invisibilidade, e também a não consciência das pessoas enquanto sujeitos de
direitos, demonstram suas fragilidades e especificidades, fazendo com que sintam em maior
grau tanto a distribuição desigual dos bens materiais e simbólicos, quanto a negação de direitos,
o que também aproxima os campos da EJA e da Educação do Campo.
O seu não reconhecimento por parte dos formuladores das políticas resulta no
entendimento de que não é necessário investir em políticas públicas para a EJA
no campo, uma vez que esta é vista como uma demanda residual fadada a se
extinguir pelo “esvaziamento” do campo, ao mesmo tempo que a EJA
enquanto modalidade tem sido vista por alguns como algo que tende a se
extinguir como demanda de escolarização, uma vez que se dê conta da
universalização da educação básica no país (OLIVEIRA e FILHO, 2011,
p.418).

Essa perspectiva embasa, por exemplo, o processo de fechamento de escolas e turmas
de EJA no campo, ao qual nos referimos no capítulo anterior. Em nossos estudos, temos
constatado que a EJA apresentou uma queda de 32%, entre os anos de 2010 e 2018, tanto no
que se refere ao número de escolas que a oferecem quando no quantitativo de matrículas, como
mostra o Gráfico 170.
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De maneira geral, o número de escolas que oferecem EJA no Brasil, urbanas e rurais, diminuiu 24% entre os
anos de 2010 e 2018, segundo dados do Censo Escolar.
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Gráfico 1: Escolas públicas e matrículas em EJA (no campo) no Brasil (2010-2018).
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Fonte: Organizado a partir dos dados do Censo Escolar/INEP (2010-2018)71.
Quando analisamos a situação do estado da Bahia, onde esta pesquisa se desenvolve,
percebemos que o número de escolas localizadas no meio rural que ofereciam EJA em 2018 é
30% menor em relação ao ano de 2010. Situação que também caracteriza o quantitativo de
matrículas: das 2.497 escolas rurais do estado da Bahia que ofereciam a modalidade EJA em
2010, perfazendo um total de 88.100 pessoas matriculadas, apenas 1.835 estavam ativas em
2018, totalizando 68.241 matrículas (Gráfico 2).
Gráfico 2: Escolas públicas e matrículas em EJA (no campo) no estado da Bahia
(2010-2018).
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Fonte: Organizado a partir dos dados do Censo Escolar/INEP (2010-2018)72.
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Consulta realizada na plataforma QEdu. Disponível em https://www.qedu.org.br. Acesso em jun. 2019.
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Sabemos que a diminuição da oferta de EJA não decorre somente do aumento da
escolaridade ou escolarização dos jovens e adultos, o que poderia provocar uma demanda menor
pela modalidade da educação. Estudos e pesquisas indicam a demanda potencial de 11,5
milhões de pessoas não alfabetizadas no Brasil e cerca de 900 mil adolescentes entre 15 a 17
anos de idade não encontram matriculados na escola (IBGE, 2017b). Três a cada dez jovens e
adultos brasileiros de 15 a 64 anos de idade são considerados analfabetos funcionais, o que
corresponde a 38 milhões de pessoas (PALHARES e DIÓGENES, 2018).
Para Catelli Jr. e Timothy Ireland, o declínio de escolas e de matrículas em EJA está
relacionado com a ausência de um modelo de oferta de ensino que seja flexível e compatível
com a realidade e modos de vida de seu público e de um planejamento que esteja ancorado em
suficientes recursos financeiros em todas as esferas de governo73. Segundo os especialistas em
EJA, a lógica de investimento que domina a gestão pública brasileira de contemplar a muitos
com poucos recursos e o histórico baixo financiamento para a EJA são elementos que impactam
diretamente na sua oferta, tornando-a sempre preterida e secundarizada. Os recursos financeiros
destinados à EJA constituem o menor montante entre todas as modalidades de ensino
contempladas pelos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB), sendo seu valor atual equivalente a 60% do que recebe um aluno do Ensino
Fundamental (dito regular) em tempo integral74.
No caso das escolas de EJA no campo, a repercussão desse processo se mostra ainda
mais cruel se considerarmos a história de negação de direitos que acompanha a vida de seu
povo. De acordo com Ribeiro, M. (2016, p.28-29), “a maioria dos adultos excluídos da
educação é de origem rural”. Fechar uma escola de EJA no campo significa privar milhares de
jovens e adultos “de seu direito à escolarização, à formação como cidadãos e ao ensino que
contemple e se dê em sua realidade e como parte de sua cultura”.
É a partir da problematização dessas questões e do reconhecimento de sua importância
no cenário educacional brasileiro, que nos colocamos a pensar sobre a forma pela qual o
PROEJA pode se inserir no conjunto de políticas públicas educacionais que buscam garantir o
direito à educação dos sujeitos do campo, e também, como pode ser compreendido como
instrumento estratégico tanto no que se refere aos processos de inclusão social, quanto no
desenvolvimento sustentável de suas comunidades de origem.
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Segundo seu Documento Base, a criação do PROEJA se dá imbuída do propósito de se
atentar para as especificidades dos sujeitos da EJA, assumindo o desafio de construir uma
identidade para novos espaços educativos que considere essas particularidades, que reconheça
seus saberes e suas condições concretas de existência (BRASIL, 2007). Seu decreto de criação75
também vincula o Programa ao compromisso com o fortalecimento de estratégias que
fomentem o desenvolvimento socioeconômico regional.
Podemos dizer que a relevância do PROEJA reside fundamentalmente em dois aspectos:
o resgate da possibilidade de integração curricular entre a Educação Profissional e a Educação
Básica; e, a inserção do público de EJA nas instituições pertencentes à Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica76, tidas como um espaço de excelência no
contexto educacional brasileiro, mas que, até o advento do Programa, não possuíam como
público tradicional os jovens e os adultos trabalhadores (FERRARI, 2015).
Pensar nesses avanços não significa ignorar as dificuldades encontradas pelo Programa,
mas reconhecer os desafios que ainda estão postos à sua continuidade. A começar, por exemplo,
pela baixa oferta de cursos pelas instituições federais, visto que das 647 unidades que
constituem a Rede Federal, apenas 236 (36,4%) ofereciam o PROEJA no ano de 2018,
perfazendo 1,88% do total de matrículas77.
São inúmeros os estudos que evidenciam os percalços que marcaram (e ainda marcam)
o desenvolvimento do Programa nessas instituições e que contribuem para sua descontinuidade.
O problema da evasão é recorrente em muitos desses estudos. No período compreendido de
2004 a 2011, dentre as modalidades de ensino ofertadas pelos Institutos Federais (IF) em todo
o país, o PROEJA apresentou o maior índice de evasão (24%) (BRASIL, 2014).
A obrigatoriedade de oferta por parte da Rede Federal, a ausência de definições de
recursos financeiros, a resistência dos profissionais da educação fundamentada em uma visão
estereotipada da EJA, a falta de capacitação profissional desses profissionais, a carência de
ações voltadas à divulgação dos cursos e a frequente retomada da lógica de programas para
fazer frente à realidade de negação do direito à educação de trabalhadores, são fatores que
podem incluir o PROEJA no conjunto de iniciativas do Governo Federal que carregam as
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O PROEJA foi criado pelo Decreto n°5.478/2005, no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC)/MEC, e reformulado no ano seguinte, pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006.
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de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR;
Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFETMG; e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e Colégio Pedro II.
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manchas da provisoriedade e da instabilidade de recursos (VENTURA e RUMMERT, 2015),
não se materializando, efetivamente, como política pública.
Nesse contexto de contradições destacamos outras demandas do PROEJA, vindas de
setores específicos e também marginalizados, os jovens e adultos do campo, como
consequência da luta por inclusão social e por uma vida mais digna. Práticas educativas que se
fazem presentes na realidade dos jovens e adultos do campo brasileiro que, diga-se de
passagem, têm exigido daqueles que fazem a educação um repensar sobre a concepção de EJA
consolidada em nossa sociedade, no sentido de reconhecer a sua diversidade e necessidades e
incorporar outros paradigmas pedagógicos aos processos educativos.
Em diversas regiões brasileiras, algumas instituições têm desenvolvido cursos técnicos
e de qualificação profissional, no âmbito do PROEJA, constituídos à luz dos fundamentos e
princípios da Educação do Campo (Quadro 5). Em suas propostas pedagógicas, essas
experiências se atentam à questão da territorialidade e da diversidade dos sujeitos (agricultores,
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.), oferecendo cursos de Educação
Profissional a jovens e adultos de diversas comunidades rurais, localizadas na região de entorno
das instituições. Iniciativas que se configuram como um terreno de experimentação sobre a
adoção de uma concepção pedagógica específica e diferenciada no âmbito do PROEJA, a
Pedagogia da Alternância, desenvolvida também em uma realidade específica, o campo.

Quadro 5. Instituições e cursos envolvidos na oferta de PROEJA com Alternância
Curso
Técnico em Agropecuária
Proeja indígena

Instituição
IFAmazonas
Campus Tabatinga

Técnico em Agroecologia
PROEJA – Indígena

IFAmazonas
Campus Maués

Agente de Desenvolvimento na
Agricultura Familiar

IFAmazonas
Campus Manaus Zona
Leste
IFBaiano
Campus Santa Inês
IFGoiano
Campus Rio Verde
IFPará
Campus Castanhal
FETRAF Bahia

Técnico em Agropecuária
Técnico em Agropecuária
Técnico em Agropecuária
Técnico em Agropecuária

Sujeitos
Ribeirinhos e
agricultores
indígenas
Ribeirinhos e
agricultores
indígenas
Ribeirinhos e
agricultores
Agricultores
Agricultores
Agricultores e
Quilombolas
Agricultores
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Nos últimos tempos a Pedagogia da Alternância tem se expandido na sociedade
brasileira, não se restringindo exclusivamente aos CEFFA’s ou aos movimentos sociais do
campo. É possível observar atualmente um elevado número de projetos e programas
governamentais no âmbito das políticas públicas voltadas à Educação do Campo, como por
exemplo, o PRONERA, o Projovem-Campo Saberes da Terra e o próprio PROEJA.
A esse respeito, Silva (2010) destaca que essas “novas faces da Pedagogia da
Alternância” demostram o reconhecimento do potencial educativo do movimento de Educação
do Campo e contribuem para a disseminação e utilização da estratégia pedagógica da
Alternância.
Em relação aos cursos apresentados no Quadro 5, além de atenderem às determinações
legais pertinentes à Educação Profissional e à EJA, buscam também assumir em seus objetivos
a tarefa de contribuírem com o fortalecimento da cultura e da identidade dos povos do campo
e comunidades tradicionais, a partir do diálogo com suas experiências de resistência e
emancipação social78.
A Pedagogia da Alternância, articulada à EJA e à Educação Profissional, constitui-se
como pilar das propostas pedagógicas desses cursos e como uma forma de oferecer aos jovens
e adultos do campo uma escola que seja mais próxima de sua realidade, integrando diferentes
espaços e saberes no processo formativo79. Alternam-se o tempo e o espaço de formação (tempo
escola e tempo comunidade) em uma dinâmica que associa teoria e prática, ação e reflexão.
Segundo Gimonet (2007), a Alternância significa uma maneira de aprender pela vida,
partindo da própria vida cotidiana, dos momentos de experiências colocando assim a
experiência antes do conceito.
Cada vez mais, a EJA no campo demanda por um tipo de educação que busque garantir
a articulação do saber e cotidiano escolares com os saberes e modos de vida dos jovens e
adultos, abrangendo suas famílias, seu trabalho, sua cultura e o desenvolvimento sustentável de
suas comunidades rurais em sua dinâmica cotidiana. Nessa direção, a adoção da Alternância no
desenvolvimento do processo educativo desses sujeitos pode contribuir significativamente,
visto que se fundamenta em uma práxis pedagógica que possibilita a vivência formativa de
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As referidas experiências educativas foram objeto de investigação acadêmica em programas de pós-graduação
brasileiros: Passos (2011), Santos (2013), Filho (2014), Ferrari (2015), Dourado (2015), Oliveira, G. (2015),
Almeida (2016), Costa (2016), Nogueira (2016), Oliveira (2016) e Diniz (2017).
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A Pedagogia da Alternância tem origem nas Casas Familiares Rurais (CFR) francesas, na década de 1930, sendo
implementada no Brasil pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), em 1969. A
organização do ensino escolar conjuga diferentes experiências educativas, distribuídas em tempos e espaços
distintos - Tempo escola e Tempo comunidade – e visa proporcionar ao estudante que vive na/da terra uma
formação mais apropriada para a vida no campo e em comunidade (OLIVEIRA, M., 2014; 2015).
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forma alternada entre escola, família e meio, exigindo uma prática educativa diferente e
diferenciada da escola convencional.
Nos cursos mencionados, a integração dos saberes trazidos pelos jovens e adultos de
suas comunidades com os construídos no processo formativo no tempo escola, assume a
perspectiva de uma formação que não os prepara, simplesmente, para o mundo do trabalho, mas
para a vida em sociedade, buscando fortalecer sua cultura e sua identidade como povos do
campo para atuarem de forma mais crítica no desenvolvimento sustentável das comunidades as
quais são pertencentes (SANTOS, 2013).
O currículo dos cursos é desenvolvido sob o enfoque da agricultura familiar, com ênfase
nos princípios da agroecologia, entendo-os como elementos fundamentais para o
desenvolvimento de um modo de vida sustentável no campo. A agroeologia busca realizar uma
integração entre os saberes históricos provenientes do conhecimento empírico dos agricultores
com os conhecimentos de diferentes ciências, possibilitando tanto a compreensão crítica do
atual modelo de produção agrícola, como o estabelecimento de novas estratégias para o
desenvolvimento rural e novos desenhos de agriculturas mais sustentáveis (FILHO, 2014).
Por intermédio desses princípios, os estudantes são estimulados a contribuírem com o
desenvolvimento de projetos agroecológicos que beneficiem toda a comunidade, articulandose com as relações familiares, com as diferenças de gênero e de ciclos de vida (DINIZ, 2017).
A organização curricular dessas experiências se estrutura em séries ou módulos,
definidos a partir de eixos temáticos ou norteadores desenvolvidos por temas geradores, cuja
metodologia conscientizadora busca fomentar uma forma crítica de pensar o mundo, “de
investigar seu atuar sobre a realidade, que é a sua práxis” (FREIRE, 2014, p.136).
Deste modo, além dos conhecimentos e conteúdos disciplinares convencionais, os eixos
e temas geradores contemplam temáticas relacionadas às experiências de vida dos estudantes,
como: Agroecologia; Movimentos sociais e organizações rurais; Processos identitários,
culturais e de cidadania; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Organização Social e Políticas
Públicas; Trabalho e Economia Solidária; Sociedade, Ciência e Tecnologia; Cidadania e Mundo
do Trabalho; Pesquisa Tecnológica, dentre outros80.
A contextualização dos assuntos envolvidos no desenvolvimento dessas temáticas
expressa as relações de poder nas quais os processos educativos no campo se encontram
imbricados. De acordo com Almeida (2016), o processo de formação torna-se, assim, um
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No caso do curso Proeja-Indígena, desenvolvido pelo IFAmazonas – Campus Tabatinga, as temáticas são
desenvolvidas de forma a valorizar também a língua materna – Tikuna.
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espaço de discussão e problematização de questões que estão presentes na realidade dos sujeitos
e afetam o trabalho e a vida no campo, na perspectiva de construir possibilidades de
enfrentamento coletivo destas questões.
Além de atuarem na perspectiva de reconhecimento e validação dos saberes tradicionais
dos sujeitos, Dourado (2015) explica que as atividades desenvolvidas no tempo comunidade
desses cursos (oficinas, seminários, extensão rural, pesquisas aplicadas, dias de campo, etc.),
fomentam nos estudantes a ampliação da capacidade de liderança e ocupação de espaços de
gestão nas comunidades rurais e também em movimentos sociais. Dessa forma, reforçam a
necessidade da superação da dependência dos agricultores familiares em relação a instituições
ou lideranças externas ao seu meio, muitas vezes opositoras de seu projeto de desenvolvimento,
que conduzem os processos de produção, políticos, de comercialização e submetem os
agricultores às suas imposições.
Ao investigarem a experiência do IFBaiano – Campus Santa Inês, cujos egressos se
constituem como sujeitos participantes desta tese, Ferrari (2015), Oliveira, G. (2015), Nogueira
(2016) e Oliveira (2016) constatam índices muito positivos do número de ingressantes e
também concluintes, sendo destacados em seus estudos a permanência e êxito no curso. Além
disso, evidenciam também o relevante engajamento dos estudantes nas intervenções sociais, em
espaços de gestão e liderança nas próprias comunidades rurais e na agricultura familiar, criando
e mantendo redes de relações com entidades e organizações sociais da região.
Um dos fatores que contribuíram com estes resultados, segundo as autoras, refere-se ao
fato de que a sistematização da proposta pedagógica tenha se dado em função do conhecimento
da realidade e anseios dos jovens e adultos residentes das comunidades rurais, representando,
assim, uma ação por eles desejada e demandada e da qual participaram ativamente.
Além de priorizar os estudos sobre a Pedagogia da Alternância, o processo de
estruturação do curso envolveu a realização de encontros e oficinas com os futuros estudantes,
em suas comunidades, nas quais discutiam, junto com o grupo de trabalho da Instituição, as
definições relacionadas aos objetivos, disciplinas e metodologias a serem desenvolvidas e
adotadas no curso.
A diversificação e adequação das estratégias e mecanismos de divulgação dos cursos e
seleção dos estudantes em função de suas características e especificidades também são aspectos
destacados pelas autoras nessa experiência formativa. Em relação aos primeiros, percebem a
participação de lideranças comunitárias, igrejas, cooperativas, associações e movimentos
sociais. Quanto ao processo seletivo, observam a preocupação da Instituição em realizar
encontros com os jovens para orientações sobre o curso e preenchimento de questionários, além
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da realização de entrevistas, nas quais se buscava conhecer o vínculo que os jovens e adultos
possuíam com a terra, com os valores do campo e o seu pertencimento comunitário.
Apesar de inovadores, o desenvolvimento dos cursos tem revelado alguns limites e
dificuldades que demandam a (re) avaliação do processo, o que algumas das instituições
envolvidas já estão efetivando. Um desses limites se relaciona à operacionalização equivocada
dos princípios que sustentam a proposta pedagógica da Alternância, que visa integrar de fato os
espaços e tempos de formação visando um processo educativo integral. Em alguns casos, ou
mesmo em algumas disciplinas, o que ocorreu foi apenas uma mudança de espaço físico, ou
seja, da comunidade para a escola, não se efetivando a integração entre teoria e prática e entre
conhecimentos científicos e tradicionais nesses espaços/tempos (COSTA, 2016).
Tal dificuldade se reporta aos desafios encontrados pelas instituições na compreensão,
realização e acompanhamento da produção do estudante durante o tempo comunidade. A falta
de planejamento e/ou realização das visitas às comunidades, desconsidera a importância deste
tempo de formação e revela a sua não compreensão por parte dos docentes, constituindo-se
como elemento limitador na efetividade da formação integrada em EJA com Alternância.
Por outro lado, as dinâmicas internas das instituições, especialmente a rigidez e a
burocracia que envolvem a distribuição da carga horária docente, dificultam e limitam a
efetivação das ações. Dificuldade que demanda o enfrentamento das complexas e já
consolidadas estruturas organizacionais, visando sua problematização em função das novas
demandas e concepções de educação que se quer construir.
A despeito dessas dificuldades, os elementos apresentados deixam pistas para as
possibilidades do PROEJA de contribuir com os processos educativos da EJA no campo, na
medida em que busca construir e desenvolver uma formação profissional que seja significativa
para a vida dos sujeitos, que contemple espaços e tempos apropriados e em sintonia com o
trabalho e o cotidiano dos jovens e adultos do campo, que seja construída não para eles, mas
com eles e com suas experiências de luta pela conquista e garantia de direitos. Uma educação
que não os considerem marginais ou desiguais, mas diferentes e com necessidades específicas.
Na verdade, uma pedagogia construída por eles próprios, pois “nas resistências desses grupos
a essas formas de pensá-los e de tratá-los, reagem e contestam as formas de pensar-se o Estado,
suas instituições, políticas e programas” (ARROYO, 2012, p.47).
Refletir sobre essas experiências reforça a ideia sobre a impossibilidade de se pensar a
educação, e em especial a EJA, de forma alheia ao contexto histórico, social e político no qual
os sujeitos se encontram. Ao reconhecer a importância da escola e do domínio do conhecimento
no processo de mudança social no campo, não nos eximimos de ratificar que o destino dos
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processos educativos que se dão no campo está diretamente relacionado com o futuro do campo.
Ou seja, os problemas da educação no campo, em especial da Educação de Jovens e Adultos,
são completamente dependentes de causas fundamentais muito complexas.
Enquanto política pública, o grande desafio do PROEJA está na superação da ideia de
programa e no reconhecimento efetivo da modalidade de EJA na perspectiva do direito à
educação de jovens e adultos para além do PROEJA. Reflexão que se faz importante quando se
busca entender a maneira pela qual a política atinge a vida cotidiana e concreta dos sujeitos.
Desse modo, não cabe pensar em políticas educacionais para jovens e adultos do campo,
tão imprescindíveis para a conquista de sua autonomia, emancipação e projeções de vida e de
futuro, de forma desarticulada das tensões e transformações sociais e econômicas que
atravessam esse território.
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CAPÍTULO 3
O lugar e as experiências dos jovens

Este capítulo possui o duplo desafio de conhecer os percursos biográficos dos jovens
egressos da primeira turma do curso Técnico em Agropecuária - PROEJA com Alternância
desenvolvido pelo IFBaiano – Campus Santa Inês, como também o contexto socioeconômico,
geográfico, cultural e educacional no qual se encontram inseridos.
A proposta de falarmos sobre o “lugar” dos jovens81, municípios do Território Vale do
Jiquiriçá (um dos vinte Territórios de Identidade do estado da Bahia), visa encontrar elementos
que auxiliem na compreensão do cenário onde suas trajetórias e projeções de vida se (re)
constroem. Informações que são relevantes, na medida em que nos aproxima da realidade dos
atores sociais do território, em especial, os jovens e adultos do campo envolvidos com a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), foco principal de nosso estudo.
Realizamos, assim, um levantamento de dados históricos e sociais sobre o Território
Vale do Jiquiriçá, a partir de consulta a documentos oficiais, em especial: Perfil Territorial Vale
do Jiquiriçá, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Estudo de
Potencialidades Econômicas do Vale do Jiquiriçá, elaborado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo do estado da Bahia; e, Plano Territorial de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Vale do Jiquiriçá (PTDRSS), construído por
representantes da sociedade civil e do poder público dos municípios do Território.
Nesse exercício, problematizamos a noção de território presente na sociedade brasileira,
tanto no campo das políticas de desenvolvimento rural, quanto no debate acadêmico, como
forma de melhor compreender as perspectivas relacionadas à abordagem territorial, bem como
as dinâmicas sociais que estão inscritas no contexto do Território Vale do Jiquiriçá.
O capítulo traz também a reconstrução dos relatos de vida dos sete jovens egressos
participantes da pesquisa, visando evidenciar suas experiências nesse lugar. Com base na
análise dos dados produzidos durante as entrevistas, a apresentação dos relatos de vida busca
se atentar para o conhecimento das singularidades desses jovens, enquanto aspectos
constituintes de suas histórias de vida, e também para aquilo que evidenciam como experiências
significativas na organização e desenvolvimento de seus projetos de vida.

81

A adoção do termo “lugar” parte de uma concepção mais ampliada, explicada por Santos (1988), na qual é
entendido como parte do mundo, tendo papel definido na construção de sua história.
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3.1 A noção de território no atual contexto das políticas de desenvolvimento do campo e
no debate acadêmico

Em diálogo com o pensamento de Santos (2007), ao argumentar sobre a imposição da
geograficidade como condição histórica, percebemos a relevância da abordagem conceitual
sobre a categoria território tanto para a compreensão do lugar das pessoas, quanto de suas
histórias, valores e modos de vida. O autor explica que,
[...] nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do
conhecimento do que é território. O território é o lugar onde desembocam todas
as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas,
isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das
manifestações de sua existência” (SANTOS, 2007, p. 13).

Desde o ano de 2003, a abordagem territorial tem subsidiado estratégias e políticas de
desenvolvimento rural nas diversas esferas do governo brasileiro. Discussão iniciada na década
de 1990, tendo sido consolidada após a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial
(SDT), vinculada ao (extinto) Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).
Até esse momento, as políticas de desenvolvimento se apresentavam de forma
setorizada e adotavam um viés essencialmente desenvolvimentista, muito ligado à ideia de
progresso e crescimento econômico pela via da industrialização. Nesse modelo de
desenvolvimento, o Estado brasileiro cumpria o papel de investidor público, afim de acumular
capital na economia brasileira e fortalecer o capital industrial, tanto nacional como estrangeiro.
No que se refere ao campo, essas políticas eram fortemente marcadas pela oposição
entre o rural e o urbano, e pela visão do rural mais como um setor produtivo do que como um
espaço social de vida e de relação dos homens e mulheres com a cultura, com a natureza e com
o meio ambiente82.
Na segunda metade dos anos 90, o discurso sobre uma abordagem territorial de
desenvolvimento passa a emergir no país, cujo teor se contrapunha aos fundamentos que
embasavam as políticas de desenvolvimento setoriais em vigor. Nessa nova abordagem, o
objeto do desenvolvimento deixa de ter uma dimensão específica (um setor produtivo ou um
segmento da população) e passa a se aproximar de uma visão multidimensional, mais voltada
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A revolução verde é um exemplo dessa concepção de desenvolvimento rural, que impôs uma dinâmica
econômica baseada na introdução de um pacote tecnológico (insumos químicos, mecanização e irrigação agrícolas,
grandes extensões de terra, etc.) com vistas ao aumento da produtividade, fundamentado em uma base ideológica
de valorização do progresso (FERRARI, 2015).
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para a complexidade do território, inclusive para o atendimento às populações mais
desfavorecidas.
O rural passa a ser compreendido também como espaço para o desenvolvimento de
atividades não necessariamente agrícolas, envolvendo aspectos referentes à multissetorialidade
(pluriatividade), à multifuncionalidade (questões de natureza ambiental, ecológica e social) e à
conexão com os espaços urbanos.
Em um plano mais macro, a consolidação dessa nova abordagem se deve ao processo
de descentralização das políticas associado à redução da intervenção do Estado, ocorrido entre
as décadas de 80 e 90, que contribuiu para a instituição de um modelo econômico que visasse
a redução de investimentos diretos por parte do Estado e a criação de condições necessárias
para que “os agentes privados pudessem, eles mesmos, fazer a alocação, supostamente mais
eficiente, dos recursos humanos e materiais” (FAVARETO, 2010, p.299).
Ghesti e Silva (2016) explicam que essa tendência vinha se consolidando em vários
países da América Latina, fomentando a criação de estruturas institucionais e a implementação
de políticas nacionais de desenvolvimento rural, sob a esteira do discurso que permeava,
progressivamente, os organismos e as agências internacionais de apoio e financiamento 83. É
possível observar na América Latina, quatro grandes momentos no que se refere ao
desenvolvimento rural, sendo o primeiro marcado pelas iniciativas de desenvolvimento
comunitário, seguido dos projetos de reforma agrária. O terceiro momento foi definido pelo que
se convencionou chamar de desenvolvimento rural integral, e, por último, as iniciativas que
enfatizam o desenvolvimento territorial e o combate à pobreza (FAVARETO, 2010).
Em consonância com o panorama latino-americano, a abordagem territorial em solo
brasileiro se aprofundava e recebia influência das ações que vinham sendo desenvolvidas no
estado de Pernambuco (Projeto Umbuzeiro), especialmente no que se refere à participação
social e atuação em um bloco de municípios. A iniciativa consistia em diagnóstico e
planejamento estratégicos, com a atuação de órgãos governamentais e não governamentais, a
partir do agrupamento em blocos (denominados territórios) de alguns municípios dos estados
do Nordeste e norte de Minas Gerais, que possuíam características ambientais e culturais
semelhantes (DIAS, 2017).

83

Dentre elas, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o Banco Mundial, a
Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o
Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA) e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) (FAVARETO, 2010).
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Concomitantemente a esse processo, a teorização sobre o conceito território ganha
centralidade nas discussões acadêmicas. Inscrito originalmente no campo da Geografia, o
território se tornou um conceito utilizado e discutido por diversas ciências (Sociologia,
Economia, História, Antropologia, Direito, Ciência política, Biologia, dentre outras),
assumindo variadas interpretações e significações. O teor dessas discussões permeou (e ainda
permeia) o debate sobre o desenvolvimento territorial e sua estreita relação com a nova
percepção do ambiente rural, que demanda compreendê-lo, sobretudo, por sua natureza
eminentemente territorial.
Em que pese o amplo conjunto de estudiosos que se dedicaram à referida temática,
optamos por ressaltar algumas contribuições dos geógrafos Milton Santos, Rosa Maria Vieira
Medeiros e Bernardo Mançano Fernandes sobre a teoria dos territórios. Esse conjunto de
autores propõem uma abordagem mais ampliada sobre o conceito, não se limitando a
compreensões restritas a espaço geográfico ou de governança.
Milton Santos desenvolve um arcabouço teórico e metodológico, reconhecendo o
espaço geográfico como categoria de análise e não um mero discurso descritivo de paisagens.
O que demanda considerá-lo, na compreensão da sociedade, como uma totalidade em
movimento, visto que é historicizado assim como o são a política, a economia e a cultura.
Em sua obra “A natureza do espaço”, o autor compreende o espaço como um “conjunto
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS,
2006, p.39). A definição do espaço varia, assim, em função dos objetos e das ações que estão
presentes em cada tempo histórico, sendo resultante do processo de relações dos sujeitos entre
si e entre suas ações sobre o próprio espaço, mediante a intermediação de objetos naturais e
artificiais presentes em cada tempo.
O conceito de território deriva-se, portanto, da categoria espaço geográfico, articulandose a ela como espaço historicizado, visto que se constitui como produto das relações sociais que
nele se estabelecem. Um espaço socialmente construído pelos sujeitos ou grupos de sujeitos
que interagem em seu interior a partir de seus recursos ou objetos.
Para Medeiros (2008, p.217), o território é um lugar de mediação entre os sujeitos e a
sua cultura. Assim sendo, espaço e território “não podem ser dissociados, pois enquanto o
primeiro se faz necessário para demarcar a existência do segundo, este último por sua vez é a
condição para que o espaço se humanize”.
A partir desses pressupostos, qualquer tentativa de definição de território precisa estar
vinculada à inseparabilidade existente entre sua materialidade (aspectos naturais) e sua
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imaterialidade ou utilização (via ação humana). É por essa razão que, para além da delimitação
geográfica ou política (de governança), a categoria de análise a ser considerada se refere ao
território utilizado por um povo.
Medeiros (2008, p.218) comenta que o território se constitui como espaço de identidade
ou espaço de identificação, ou ainda, como uma “parcela do espaço enraizada numa mesma
identidade e que reúne indivíduos com o mesmo sentimento”.
Na obra intitulada “Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial”,
Santos (2007, p.14) nos ajuda a compreender ainda mais essa questão, afirmando que
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado,
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é
o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e
espirituais e do exercício da vida.

As definições dos autores clareiam a relação existente entre os conceitos território e
identidade. O território se manifesta a partir das relações sociais, cuja diversidade se expressa
nas identidades e nas múltiplas maneiras pelas quais os sujeitos ou grupos de sujeitos se
percebem e se afirmam em relação à sua existência material, aos seus direitos e deveres nesse
território. O conceito de território, nessa perspectiva, resulta do pertencimento e da identidade
do espaço pelos sujeitos, que nele imprimem sua cultura e sua história.
Na mesma direção, Fernandes (2008a) destaca a essencialidade histórica do território,
derivada das relações sociais que se dão em seu processo de produção. Para este autor, “os
objetos ou elementos naturais também transformam o espaço, mas são as relações sociais que
impactam o espaço com maior intensidade” (FERNANDES, 2008a, p.277).
Nessa perspectiva, argumenta que diferentes relações e classes sociais produzem
diferentes territórios, em meio a um contínuo e permanente processo de conflitualidade, “na
disputa por modelos de desenvolvimento e de sociedade” (FERNANDES, 2008b, p.198).
O território se constitui, assim, como um espaço político, de governança, definido a
partir de um determinado projeto de vida e de sociedade, sendo sua própria delimitação e
utilização decorrentes de relações de poder, visto que “o domínio entre pessoas e nações passa
pelo exercício do controle do solo” (MEDEIROS, 2008, p.217).
Essas proposições indicam que entender o território demanda a compreensão das
relações de poder que nele são travadas. Segundo Fernandes (2008a, p.278-279), nas
abordagens territoriais feitas por órgãos governamentais, normalmente predominam análises
das dimensões econômica e social que compreendem o território “como uma unidade
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geográfica determinada, quase sempre como espaço de governança”, desconsiderando “as
conflitualidades dos diferentes tipos de territórios contidos ‘território’ de um determinado
projeto de desenvolvimento territorial”. No caso das políticas de desenvolvimento rural, o autor
alerta para o uso do conceito como “instrumento de controle social para subordinar
comunidades rurais aos modelos de desenvolvimento apresentados pelas transnacionais do
agronegócio”, por exemplo.
Permeada por essas discussões, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do
Governo Federal tem adotado a abordagem territorial como eixo central das políticas de
desenvolvimento, percebendo-a como elemento que contribui para a interação e
corresponsabilidade entre Estado e sociedade civil e também entre as diferentes esferas de
governo. Nessa abordagem o território é percebido como a unidade que dimensiona, de forma
apropriada, o conjunto das relações para o planejamento econômico e a gestão das políticas
públicas de forma integrada, sendo por isso, um mecanismo estratégico de controle das práticas
de poder (SOUSA, 2017).
A SDT afirma que os Territórios de Identidade correspondem a unidades de
planejamento e execução das políticas públicas, cujo principal critério de delimitação é a auto
identificação, ou seja, baseia-se nas noções de identidade (cultural, geográfica, econômica e
social) e pertencimento, não correspondendo, obrigatoriamente, às delimitações geográficas,
políticas e administrativas de um município, estado ou país.
Por definição, na política de desenvolvimento territorial, o território se refere a espaços
de governança que reúnem um conjunto de municípios formando uma região, conceituada como
[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo,
caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a
economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população
com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um
ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial
(BRASIL, 2005, p.28).

Nesta direção, a política territorial brasileira, e especialmente no estado da Bahia, vem
se pautando na possibilidade do reconhecimento das semelhanças e desigualdades regionais e
da gestão participativa, ancoradas em uma concepção de desenvolvimento rural articulada com
a noção de sustentabilidade, envolvendo aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e
ambientais84.

84

O estado da Bahia aderiu ao Programa Territórios de Identidade no ano de 2007.
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Tendo por base as especificidades das dinâmicas sociais e econômicas de cada região,
constrói-se um desenho geográfico que
[...] articula e unifica o planejamento participativo de um agrupamento de
localidades, permitindo a identificação das prioridades e oportunidades
temáticas para investimento, a fim de direcionar a elaboração e implantação de
políticas de transferência de renda na direção da promoção de um
desenvolvimento rural sustentável ao território em questão (ALMEIDA, 2014,
p.103).

É no interior (e a partir) desta organização que se encontra o Território de Identidade
Vale do Jiquiriçá, espaço no qual se inserem os jovens participantes desta pesquisa, cujas
características e dinâmicas abordaremos a seguir.

3.2 Território de Identidade Vale do Jiquiriçá: elementos para compreender o lugar dos
jovens
A organização político-territorial do estado da Bahia reconhece atualmente a existência
de vinte e sete Territórios de Identidade (Figura 2):
Figura 2: Territórios de Identidade do estado da Bahia.

Fonte: Colégio Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Bahia
(COEGEMAS-BA)85.

85

Disponível em http://coegemas.blogspot.com/p/territorios-de-identidade-ba.html. Acesso em out. 2019.
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O Território Vale do Jiquiriçá está localizado na região Centro Sul do estado da Bahia,
a oeste do Recôncavo Baiano, na faixa intermediária entre a zona litorânea e o sertão baiano.
Possui uma área de 10.287,07 km2, que corresponde, aproximadamente, a 1,8% do território do
estado.
O Vale do Jiquiriçá é atravessado pela bacia hidrográfica que abrange o Rio Jiquiriçá e
seus afluentes. Até meados do século XIX, este rio se configurou como eixo natural de
comunicação da população do território, sendo atualmente um importante elo entre os
municípios, tanto no que se refere ao desenvolvimento da região, quanto à construção de sua
identidade cultural (ALMEIDA, 2014).
O Território Vale do Jiquiriçá é constituído por vinte municípios, cuja localização está
apresentada na Figura 3.

Figura 3: Localização e constituição do Território Vale do Jiquiriçá.

Fonte: MDA (2015, p.1).
A extensão do território se divide entre os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Zonas de
transição, comportando variados ecossistemas e grande variação climática: seco (semiárido),
sub úmido (tropical) e úmido (equatorial). Interessante destacar a predominância do clima
semiárido, correspondendo a 58,18% do território, sendo, ao mesmo tempo, o que abriga a
maior parte das áreas cultiváveis (71,36%) (SDE, 2017).
Apresenta paisagens e relevo variados, com presença de formações de chapada,
depressões e planalto, com altitudes que variam desde o nível do mar, onde se encontram as
regiões mais úmidas, até as que atingem 1.082m, onde os rigores do clima semiárido desenham
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um sertão castigado pelas estiagens (OLALDE et al., 2010). Toda essa heterogeneidade acaba
por refletir na organização da vida social e no desenvolvimento das atividades produtivas dos
municípios, influenciando tanto a sua economia quanto a sua cultura.
Ao longo dos anos, os ambientes físicos do território vêm sofrendo profundas alterações,
mediante a ação humana desordenada relativa a atividades de extração de madeira e
desmatamento para fins de produção agropecuária, as técnicas inadequadas de irrigação, o uso
abusivo de fertilizantes e agrotóxicos e o assoreamento dos cursos d’água. Esse modelo de
exploração degradadora vem comprometendo o potencial hídrico do território e extinguindo a
grande diversidade de espécies da fauna e da flora.
A maioria dos municípios do Território não possui serviço adequado de eliminação de
resíduos sólidos, nem de tratamento de esgoto, ou seja, quase a totalidade do lixo e do esgoto
produzido nas cidades e no campo é depositado sobre o solo ou despejado nos rios, ocasionando
alterações significativas na qualidade da água. Poucos são os municípios que possuem projetos
para o sistema de esgotamento sanitário, sendo a fossa séptica o recurso mais adotado, muito
embora o seu mau uso e a falta de manutenção têm contribuído para o aumento da poluição dos
rios e do número de pessoas portadoras de doenças e verminoses (PTDRSS, 2017).
De acordo com Rios (2015, p. 175), o Vale do Jiquiriçá se configura como “um território
composto por municípios de pequeno porte demográfico, com alta concentração fundiária,
baixa arrecadação municipal e extremamente dependentes de repasses de recursos estaduais e
federais”. O que pode ser melhor compreendido ao resgatarmos o processo histórico de
colonização e exploração do território.
O início do desenvolvimento do Vale do Jiquiriçá se deu no século XIX, no período
pós-colonial. Entretanto, as primeiras incursões na região datam de 1778 e visavam a extração
de pau-brasil, muito abundante na região. Vale dizer que o desbravamento do território se
desenrolou a partir de duras lutas mantidas com tribos indígenas (Kiriri, Sabuvá, Payayá,
Mongoios e Maracá), sendo a extração de pau-brasil (base da economia brasileira até meados
do século XIX) realizada com a mão de obra escravizada indígena (PTDRSS, 2017).
Os primeiros municípios constituídos foram Mutuípe, Ubaíra, Jiquiriçá e Laje. Com o
passar dos anos, surgiram aglomerações humanas que se transformaram em freguesias, vilas e
cidades, de maneira que, nas primeiras décadas do século XX, já haviam se tornado municípios.
Até essa época, a evolução econômica da região se relacionava diretamente com a
produção da cana-de-açúcar, baseada no trabalho escravizado dos povos africanos, no latifúndio
e no engenho. Com a liberação de mão de obra pelo viés da abolição, houve um processo de
retração no plantio deste produto, passando-se a desenvolver as atividades produtivas de café e
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fumo, sendo o cultivo do primeiro o grande responsável pela inserção do Vale do Jiquiriçá no
sistema agroexportador baiano.
A chegada da Estrada de Ferro de Nazaré na região, ocorrida por volta dos anos 1890,
facilitou o escoamento da produção e impulsionou o dinamismo dos municípios, dado o
aumento da circulação de pessoas e de mercadorias. Assim, no início do século XX, a região
do Vale do Jiquiriçá já estava consolidada, passando a integrar os sistemas de transporte e do
comércio da Bahia direcionados à exportação de café e fumo.
A exigência de despolpa do café para fins de exportação feita pelo Instituto Brasileiro
do Café (IBC) em 1930, tecnologia que a região não dispunha, aliada à crise econômica vivida
pelo país em 1929, forçaram a população a se adaptar a uma conjuntura que, gradativamente,
ocasionara a formação das cidades. Essas passam a ser consideradas como espaços atrativos
para vaqueiros, empilhadores de sacas de café, negros, dentre outros, diante dos problemas que
vivenciavam frente aos novos acontecimentos históricos (PTDRSS, 2017).
Na década de 1950, na busca por uma atividade que fosse capaz de trazer de volta o
dinamismo econômico dos tempos da cafeicultura, o cacau passa a assumir posição de destaque
na produção agrícola da região. Cultura que imprimiu novas relações na produção agrícola da
região, intensificando ainda mais a concentração latifundiária (RIOS, 2015).
Em decorrência da crise da lavoura cafeeira e da extinção gradativa da estrada de ferro,
a região entra em um acentuado processo de decadência e desarticulação econômica e política.
Na maioria dos municípios, as alternativas encontradas pelas classes dominantes, financiadas
pelos bancos oficiais do governo, sinalizavam para atividades econômicas ainda mais
concentradoras, iniciando nas antigas áreas produtoras de café a exploração da pecuária, na qual
as pastagens tomam o lugar da agricultura familiar e também das florestas (PTDRSS, 2017).
Registra-se, assim, em todo o Vale do Jiquiriçá, o fechamento dos grandes armazéns de
café e fumo, decorrendo deste fato o aumento do desemprego e do êxodo para as cidades já
formadas e também a migração de muitas pessoas da região para outras cidades do país que
vivenciavam na época um processo de expansão industrial devido o reordenamento da
economia nacional86 (PTDRSS, 2017).
Atualmente, as principais atividades econômicas do Território Vale do Jiquiriçá são a
agropecuária, com forte participação da agricultura familiar, e o setor de serviços. Em relação
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Santos (1963) chama de “ilha de inércia” o curto período de apogeu do desenvolvimento econômico e político
que marcou a região do Território no final do século XIX e início do século XX. Em seu estudo, denominado “A
Região de Amargosa”, o autor analisa diversos aspectos da região na década de 1960.
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à agropecuária destacam-se a bovinocultura, a avicultura, o cultivo da mandioca, do cacau, do
maracujá, do café e uma variada fruticultura. Mais recentemente, o turismo ecológico também
tem se mostrado como uma atividade econômica promissora, visto que a região possui várias
rotas de turismo que envolvem diversificadas paisagens e belezas naturais, festas religiosas e
populares.
A concentração fundiária e o conservadorismo como práticas do desenvolvimento das
atividades agropecuárias ainda se mantêm dominantes no território, constatando-se um grande
número de propriedades com áreas reduzidas, e grandes propriedades em menor quantidade,
que concentram a maior parte das terras. Por outro lado, o expressivo número de
estabelecimentos ligados à agricultura familiar é o fator que mantém ativa boa parte da
produção para o atendimento regional, oferecendo, entretanto, rendimentos pouco expressivos
aos seus produtores (ALMEIDA, 2014; RIOS, 2015).
A população se distribui de forma irregular e dispersa pelos vinte municípios do
território, nos quais é possível constatar índices de densidade demográfica que variam de 8,07
(Lafaiete Coutinho) a 87,58 (Amargosa) hab/km2 (IBGE, 2015). Pelos dados da Tabela 3,
constata-se que apenas cinco municípios superam o patamar dos 20 mil habitantes, nos quais
estão centralizados 52,55% da população do território.

Tabela 3. População do Território Vale do Jiquiriçá (2010 e 2019)
População Censo de 2010
Município

Total

Urbana

Rural

População Estimada
2019

Amargosa

34.351

24.891

9.460

37.241

Brejões

14.282

4.937

9.345

14.295

Cravolândia

5.041

3.180

1.861

5.349

Elísio Medrado

7.947

3.248

4.699

8.122

Irajuba

7.002

3.273

3.729

7.260

Itaquara

7.678

4.608

3.070

8.319

Itiruçú

12.693

9.526

3.167

12.576

Jaguaquara

51.011

38.850

12.161

54.423

Jiquiriçá

14.118

5.581

8.537

14.537

3.901

2.104

1.797

3.724

22.201

6.080

16.121

23.840

8.305

5.149

3.156

8.562

Lafaiete Coutinho
Laje
Lajedo do Tabocal
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Maracás

24.613

17.707

6.906

20.834

Milagres

10.306

7.789

2.517

10.950

Mutuípe

21.449

9.659

11.790

22.221

Nova Itarana

7.435

2.715

4.720

8.226

Planaltino

8.822

3.640

5.182

9.322

Santa Inês

10.363

9.514

849

10.631

São Miguel das Matas

10.414

3.360

7.054

11.675

Ubaíra

19.750

8.822

10.928

19.895

301.682

174.633

127.049

312.002

Total

Fonte: Organizado a partir do Sistema Cidades@ - IBGE87.
Ainda que a maior parte da população total do território seja vinculada ao espaço urbano
(57%), é importante reconhecer o Território Vale do Jiquiriçá como um território rural, visto
que metade dos municípios apresenta valores maiores de população no campo. Além disso, é
importante dizer que, mesmo nos municípios em que a população urbana se apresenta em maior
número, as atividades agrícolas são predominantes na movimentação de sua economia.
A exemplo do ocorrido em momentos anteriores, o território continua a apresentar um
processo de despovoamento do campo, muito embora em um ritmo menor. Nos anos 90 os
dados indicavam que 54% da população residiam no meio rural; nos anos 2000 este índice foi
de 46%, caindo para 43% em 2010 (OLALDE et al. 2010).
Entre os censos demográficos de 2000 e 2010, mais de 10 mil pessoas deixaram o meio
rural em treze municípios do território. O crescimento da população urbana, entretanto, foi de
pouco mais de 12 mil pessoas, o que confirma o ciclo de êxodo e a saída de pessoas para outras
regiões do estado e do país (PTDRSS, 2017).
A Tabela 3 traz também outro aspecto relevante, relacionado aos baixos índices de
crescimento populacional dos municípios, tendência já verificada pelo IBGE entre os anos de
2000 e 2010. Os dados atuais apontam a continuidade desta tendência e também o crescimento
populacional negativo entre 2010 e 2019 em três municípios (Itiruçú, Lafaiete Coutinho e
Maracás)88. Dados que preocupam e acarretam prejuízos aos municípios, visto que interferem
diretamente no repasse de recursos por parte dos governos (PTDRSS, 2017).
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Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em fev. 2020.
Segundo Olalde et al. (2010), em períodos anteriores (de 2000 a 2007), o município de Brejões também sofreu
uma queda populacional de quase 3.000 habitantes, provocada pela crise da lavoura do café.
88
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As políticas de transferência de renda e assistência social possuem um impacto
significativo na vida das pessoas residentes no Território Vale do Jiquiriçá, especialmente as
que vivem no campo. A título de exemplo, no ano de 2015, mais de 48 mil famílias do território
receberam o benefício do Programa Bolsa Família, totalizando R$ 95 milhões de reais
(PTDRSS, 2017). Esta política constitui importante fonte de rendimento para a maioria das
famílias pobres da região, urbanas e rurais, fato comum a quase todos os municípios da Região
Nordeste. As próprias prefeituras municipais também dependem deste Programa, visto que o
valor transferido excede, na maioria dos casos, a própria receita municipal.
Apesar da redução dos níveis de pobreza alcançada nas últimas décadas, ainda se
observa, em todos os municípios do território, alta proporção da população abaixo da linha da
pobreza. No entanto, o estudo de Olalde et al. (2010) aponta para uma tendência de redução da
pobreza e da desigualdade nos municípios rurais em comparação aos municípios urbanos no
Nordeste e em todo o Brasil.
Para o autor, essa propensão pode ser consequência da combinação de transferências
sociais, oriundas especialmente da previdência rural, com investimentos no desenvolvimento
da agricultura familiar orientada ao mercado em pequena escala, mediante o financiamento e
crédito rural para a agricultura familiar, especialmente, via o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
Ainda que limitada, a ampliação do número de empregos formais, especialmente no
setor público e de comércio, também é um fator que tem contribuído para a redução da pobreza
nos municípios. Outra atividade que caminha nesse sentido é a produção artesanal, tanto de
alimentos quanto de objetos decorativos, visto que favorece a complementação da renda
familiar.
Os Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol’s)89 realizam ações nos diversos
municípios, ministrando cursos de artesanato e de aproveitamento dos produtos da agricultura
familiar, organizando mostras e feiras onde os frutos deste trabalho são comercializados (SDE,
2017). A produção artesanal também é vendida nas Feiras do Produtor nos municípios, que
acontecem com mais frequência nos finais de semana.

89

Espaços públicos, de caráter comunitário, mantidos pelo poder público e pela sociedade civil, difundidos pela
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Rede
Brasileira de Gestores Públicos da Economia Solidária, que se destinam a articular oportunidades de geração,
fortalecimento e promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária. Disponível em
http://aresol.org/cesol/. Acesso em out.2019.
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que avalia a qualidade de vida de uma
população, ainda tem se posicionado abaixo da média do estado da Bahia (0,660) na maioria
dos municípios do Território, variando de 0,524 a 0,625, no ano de 2010. O que revela o grau
de fragilidade econômica que se encontra boa parte da população da região, pois a renda média
dos domicílios não atinge o teto do salário mínimo, fato que os coloca em situação de
vulnerabilidade social e de extrema dependência dos programas federais de transferência de
renda (PTDRSS, 2017).
Em relação aos aspectos educacionais, os dados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) para os anos finais do Ensino Fundamental indicam que, entre os anos
2007 a 2017, a maioria dos municípios do Território apresentou melhorias no comparativo dos
resultados (Tabela 4). Exceção se faz a Itaquara e São Miguel das Matas, cujo IDEB apresentou,
respectivamente, estagnação e queda no referido período.

Tabela 4. Índice do Desenvolvimento da Educação Básica no Território Vale do
Jiquiriçá (2007 e 2017).
2007
País/Estado/Município

IDEB

2017

Meta

IDEB

Meta

Brasil

3,5

3,3

4,4

4,7

Bahia

2,8

2,6

3,4

4,1

Amargosa

2,3

1,9

3,2

4,1

Brejões

2,8

3,3

3,3

4,7

Cravolândia

2,2

2,3

3,8

3,7

Elísio Medrado

2,7

2,8

4,6

4,2

Irajuba

1,9

2,3

3,3

3,8

Itaquara

3,2

2,1

3,2

3,6

Itiruçú

2,2

2,2

2,9

3,7

Jaguaquara

2,5

2,2

3,3

3,8

Jiquiriçá

2,9

2,2

3,1

4,3

Lafaiete Coutinho

3,4

3,4

3,9

4,8

Laje

3

3,4

3,6

4,9

Lajedo do Tabocal

3

2,7

3,5

4,2

Maracás

3,1

2,9

3,5

4,3

Milagres

3

3

3,3

4,5
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Mutuípe

2,6

2,6

3,6

4,3

Nova Itarana

2,7

2,6

4,1

4

Planaltino

3,1

2,4

3,6

4,1

Santa Inês

2,2

2,6

4

4,1

São Miguel das Matas

3,2

2,5

2,9

4,1

Ubaíra

1,9

2,3

3,3

4,1

Fonte: Organizado a partir da Plataforma QEdu90.
Os dados não são animadores quando se referem ao cumprimento da meta projetada
pelo MEC. Comparativamente, os dados da Tabela 4 mostram que a situação dos municípios
piorou, visto que dos vinte municípios do território, sete (35%) não atingiram ou superaram a
meta em 2007, situação que abrange dezessete (85%) municípios em 2017. Além disso, em
2007 treze (65%) municípios alcançaram ou superaram a meta projetada para o estado Bahia,
o que só foi alcançado por dois (10%) municípios em 2017.
As taxas de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade no território
apresentam percentuais significativos se comparados aos alcançados pelo país que, em 2010,
registrava um índice de 9,6%. No mesmo ano, o território apontava uma taxa de 25,4% para o
analfabetismo na referida faixa etária. Cabe destacar que todos os municípios obtiveram
percentuais acima de 20%, apesar da expressiva melhora em relação às pesquisas anteriores.
No caso do município de Planaltino, por exemplo, esse índice caiu de 43,1% em 2000, para
29,6% em 2010 (PTDRSS, 2017).
Rios (2015) comenta sobre o desenvolvimento de ações no campo da educação que tem
proporcionado o fortalecimento da rede educacional e o desenvolvimento do Território.
Menciona, por exemplo, a criação do Fórum dos Secretários de Educação dos Municípios do
Vale do Jiquiriçá (EDUCAVALE) como elemento que pode contribuir com a melhoria dos
processos educativos da região. O Fórum visa institucionalizar as ações colaborativas e a
integração da rede municipal de ensino, mediante a troca de experiências dos participantes na
implementação das políticas educacionais, abrangendo em suas ações a oferta de EJA e de
Educação do Campo.
Também é destaque para o autor a inserção de instituições públicas de Ensino Superior
com oferta de cursos de graduação e pós-graduação, como o Instituto Federal Baiano
(IFBaiano), no município de Santa Inês, e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
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Disponível em https://www.qedu.org.br/brasil/ideb. Acesso em out.2019.
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(UFRB), em Amargosa, que, inclusive, possui um Centro de Formação de Professores com
cursos voltados à Educação do Campo. São ações que, para o autor, visam “a superação e a
inclusão do ensino gratuito e de qualidade” na região, além de “suprir uma demanda reprimida
e ampliar as possibilidades da oferta do ensino público de qualidade” (RIOS, 2015, p.194).
O investimento na área de educação, normalmente, é apontado como solução para o
enfrentamento e superação das fragilidades sociais e considerado potencialmente “capaz de
promover melhorias na qualidade do ensino e, por sua vez, possibilitar a superação dos grandes
contrastes sociais” (RIOS, 2015, p.193).
A esse respeito, reconhecemos os relevantes impactos da educação pública de qualidade
na melhoria das condições de vida das pessoas na medida em que, pela construção crítica do
conhecimento, podem contribuir para assegurar o cumprimento de outros direitos. Entretanto,
argumentamos que a superação do quadro de desigualdades existentes na sociedade brasileira
não se restringe ao campo da educação, devendo envolver, dentre outras frentes, o necessário
investimento em políticas sociais voltadas ao trabalho, à saúde, à cultura, ao acesso à terra e às
condições de produção.
A riqueza e a pluralidade de manifestações culturais são traços marcantes dos
municípios do Território Vale do Jiquiriçá. Tradições decorrentes do contato entre africanos
escravizados e europeus colonizadores, transmitidas às novas gerações pelas famílias e
resultando “em formas de expressão que particularizam os costumes, os valores, as crenças e
os hábitos da região até os dias de hoje” (CARMO, 2012, p.110). Dentre as mais marcantes se
destacam: o Terno de Reis91, a Burrinha92, o Mandu93, o Samba de Roda e a reza94 e a
Benzedura95.
A identidade cultural dos municípios também se constrói pelas festas, tão frequentes no
Território. Iniciado pela Festa do Terno de Reis, em janeiro, o ciclo de festas inclui festividades

91

Evento ligado ao catolicismo, também conhecido como Folia de Reis ou Reisado, que festeja a chegada dos três
reis magos para visitar e presentear o menino Jesus.
92
Indivíduo mascarado que simula cavalgar um animal e que dança nas ruas sob o som de instrumentos musicais
(viola, ganzá e pandeiro).
93
Personagem vestido de paletó, com um cabo de vassoura e um lençol amarrados na cintura, indo até a cabeça,
formando uma espécie de crânio. O significado da palavra Mandu para os indígenas se relaciona a fantasma. Já
para os africanos, refere-se a alguém que se dedica a um orixá.
94
Manifestação afro-brasileira musical, coreográfica e poética de algumas regiões da Bahia. Em 2005, a UNESCO
reconheceu esta tradição como uma Obra Prima do Patrimônio Imaterial da Humanidade. Em muitas casas, os
santos católicos são comemorados através de banquetes e festas, denominados "rezas" ou "Carurus", para as quais
são convidados parentes, amigos e vizinhos para cantar benditos e ladainhas, sambar e comer iguarias baianas,
como o conhecido prato baiano, o caruru de quiabo (IYANAGA, 2010).
95
Prática muito popular em todo o Nordeste brasileiro, caracterizada pela limpeza do corpo e do espírito, anulando
as forças maléficas que agem sobre as pessoas.
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religiosas e populares, sendo as festas dos padroeiros, as datas cívicas, o Bumba meu Boi 96, o
São João e as demais comemorações juninas, as mais tradicionais. A literatura de cordel
também se faz presente nesses municípios, bem como as fanfarras e filarmônicas municipais,
atividades incentivadas por instituições culturais de apoio e difusão da cultura, que buscam
atender às demandas artísticas e intelectuais da região (SDE, 2017).
Discutindo sobre as experiências de desenvolvimento no Território Vale do Jiquiriçá,
Rios (2015, p.174) argumenta que compreender essa dinâmica implica adentrar em um
complexo e extenso cenário de especificidades e heterogeneidades políticas, econômicas,
sociais, culturais e naturais que marcam o contexto dos municípios, pois é nesses espaços “e
nas relações intermunicipais que os acontecimentos se procedem de maneira mais próxima dos
citadinos; onde as peculiaridades são reveladas sem a generalização das escalas estaduais,
nacional e global”.
É nessa dinâmica que se inscrevem as experiências dos jovens participantes desta
pesquisa. Assim como as definições sobre os sujeitos precisam estar inseridas em um contexto
territorial, são as experiências e práticas sociais que os mobilizam neste espaço. Conforme nos
orienta Carrano (2008, p.64), a “noção de território não se confunde com os limites sócioespaciais dos locais de moradia dos jovens”, e, portanto, “não deve ser espaço social único de
referência para a investigação”.

3.3 Os jovens participantes da pesquisa: experiências e relatos de vida

Com base nas informações obtidas nas entrevistas, principal fonte de produção de dados
do processo analítico desta pesquisa, construímos os relatos de vida dos sete jovens que dela
participaram. A partir da abordagem biográfica, a reconstrução dos relatos é apresentada de
forma individual, enfatizando os diferentes significados que os jovens atribuem às suas
vivências plurais, em diferentes tempos e espaços sociais.
A reconstrução dos conteúdos de vida contidos nos relatos busca conhecer as histórias
de vida dos sujeitos, as experiências no momento presente e também suas perspectivas de
futuro, no sentido de perceber seus projetos de vida e o contexto no qual eles são planejados e
construídos.

96

O Dia Nacional do Bumba Meu Boi (30 de junho) foi instituído pela Lei nº 12.103/2009.
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3.3.1 Edleuza: “Eu penso em ser professora e continuar morando no campo”.

A jovem Edleuza nos acompanhou em vários momentos de nosso trabalho de campo.
Atualmente com 28 anos, é estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo na
UFRB97, na cidade de Amargosa, onde nos encontramos pela primeira vez. Fomos buscá-la na
moradia estudantil98, conduzindo-nos à biblioteca da universidade. Durante a conversa que
tivemos no trajeto, ficou evidente seu envolvimento com questões sociais e políticas, elementos
presentes em toda a sua narrativa99.
Na cidade de Brejões, durante nosso segundo encontro, a jovem demonstrou todo o seu
engajamento em atividades voltadas à educação popular, apresentando-nos a Casa do Brejo
(Centro de Cultura e Cidadania de Brejões), espaço de preservação e divulgação da cultura
popular da região onde acontece oficinas e atividades relativas à arte, à música, ao teatro, dentre
outras, ofertadas à comunidade100.
Edleuza nasceu e cresceu na comunidade rural de Serra do Teco, localizada a
aproximadamente 7 km do município de Brejões, tendo sido criada pelo pai, pela avó e pela tia.
Com a separação dos pais, sua mãe se mudou para outra cidade, assim como seus irmãos: a
irmã, mora em São Paulo, onde trabalha e estuda gastronomia; seu irmão reside e trabalha em
Santo Estêvão, próximo a Feira de Santana, em uma fábrica de sapatos.
A família possui uma pequena propriedade, cuja produção de farinha de mandioca e de
hortaliças é comercializada na Feira do Agricultor de Brejões. É nesta comunidade que a jovem
desenvolveu sua forte relação com o campo e com a família, sobretudo pela interferência das
figuras do pai e da avó, ambos agricultores.
Atualmente, Edleuza reside em Brejões com seu companheiro. Ambos ajudam na
assistência à tia que, pela idade avançada, demanda demasiados cuidados com a sáude. A vinda
para a cidade se deu por conta do falecimento da avó (aos 104 anos de idade), figura central na
vida jovem, a quem dedica uma extrema gratidão e admiração.
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Curso desenvolvido pelo sistema da Pedagogia da Alternância, que articula os tempos formativos: Tempo
Universidade – períodos de atividades didáticas presenciais; e, Tempo Comunidade – atividades de leitura,
pesquisa e extensão, realizados nas regiões de atuação dos licenciandos.
98
Prédio mantido pela universidade, custeado pelos recursos PRONERA, no qual os estudantes do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo ficam hospedados.
99
A jovem comentou sobre sua preocupação com os recentes episódios de perseguição política a estudantes da
UFRB que se declaravam contra a atitudes assumidas pelo candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro.
100
Mais informações sobre a Casa do Brejo, acessar os links: https://www.facebook.com/casadobrejo/ e
https://projetocultvale.com.br/casa-do-brejo-centro-de-cultura-e-cidadania-de-brejoes/.
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Ainda que sua narrativa revele uma família com pouca escolarização, ressalta com
entusiasmo os saberes da vida construídos pelo pai e pela avó, e também o apoio e incentivo
aos estudos que deles sempre recebera. Comenta sobre o orgulho da avó em ter uma neta
universitária, mostrando-se indignada pelo sofrimento das “pessoas que tiveram os direitos
negados”, especialmente, o direito à educação.
Sua vida escolar sempre se deu em escolas públicas, tendo estudado os primeiros anos
do Ensino Fundamental em uma escola de sua comunidade, indo em seguida para a escola
estadual da cidade de Brejões. Esse foi, segundo a jovem, o momento mais marcante de sua
trajetória escolar, pois precisou lidar com uma cultura que não conhecia: a escola da cidade.
Seu processo de formação identitária experimentou o confronto entre a cultura urbana – que
ainda vê o campo como lugar de atraso – e os laços que a ligam à sua cultura de origem.
Comenta que cresceu sem compreender seu direito de “fazer uma universidade” ou de
estudar em uma instituição federal de ensino. Percepção construída pelo profundo processo de
desigualdade e de exclusão sociais do país e também pelas próprias instituições, no sentido de
não se abrirem mais para as comunidades. Desta forma, ao concluir o Ensino Médio, mediante
o curso de Magistério (antigo Curso Normal), foi trabalhar como empregada doméstica em
Feira de Santana, onde também fez um cursinho pré-vestibular no período da noite, custeado
pela família para a qual trabalhava. Ao saber da abertura do processo seletivo do PROEJA,
retorna a Brejões, dois anos depois, decidida a ingressar no curso.
A escola pública de qualidade como não lugar, materializa-se pela restrição de
oportunidades educacionais para a população mais pobre e para jovens trabalhadores. A
sensação descrita por Edleuza nos traz à mente duas constatações: a falência do Estado
brasileiro que, em sua Carta Magna, garante a educação como direito de todos e dever do Estado
e da família (Artigo 205); e, a falência da própria escola pública, enquanto instituição, e aos
desafios que a ela ainda estão postos. Questão central do documentário “Nunca me
sonharam”101, que trata do encurtamento da juventude e de seus sonhos, revelando histórias de
jovens que precisaram abandonar a escola para garantir a sobrevivência, por se sentirem
incapazes de acompanhar o currículo escolar, como se o mesmo não fosse planejado para eles.
Ou ainda, por duvidarem que os conhecimentos escolares pudessem ajudar na conquista de
melhores condições de vida.
Mas Edleuza não desistiu, e seu ingresso no PROEJA foi acompanhado de muitas
dificuldades, especialmente em relação à discriminação, por se tratar de um curso de EJA
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Disponível em https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam. Acesso em dez. 2019.
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voltado a pessoas do campo. Situação superada pela resistência da turma: “A gente começou a
ter resistência. Porque não é uma questão de vitimismo! Mas a pessoa chega lá despreparada,
porque acha que ali não é o seu lugar”.
Também pela união da turma, foram superadas as dificuldades encontradas nas
disciplinas, principalmente, em Português e Matemática. Lembra que o IFBaiano, antes da
oferta do curso, já atuava nas comunidades rurais pelo projeto de extensão denominado Mãe
Terra102, o que, na visão da jovem, contribuiu muito com a integração da turma.
Destaca a importância do PROEJA no fortalecimento de sua relação com a comunidade,
especialmente pelas atividades do Tempo Comunidade, que aproximaram os estudantes de suas
próprias comunidades e contribuíram para o desenvolvimento de uma capacidade de escuta
mais sensível em relação aos saberes e problemas das pessoas. Foi também no PROEJA que a
consciência sobre seus direitos começou a ser desenvolvida: “Eu falo que o PROEJA foi onde
tudo começou, para tudo!”
Refere-se à Alternância como um elemento importante do curso, pois possibilita o
desenvolvimento das atividades, sem haver a perda dos laços com a família e com a
comunidade. Mas avalia que, tanto no IFBaiano, quanto na UFRB, “os professores não dão
conta de acompanhar o aluno na comunidade”.
Como já mantinha uma “paixão pela docência” desde o curso de Magistério, a jovem
comenta que, durante o PROEJA, tomou a decisão de atuar na transformação do campo “a
partir da educação”. Faltando dois semestres para concluir o curso Técnico em Agropecuária,
ingressa também no curso de Licenciatura em Educação do Campo, em Amargosa, intercalando
os períodos de alternância entre os dois cursos.
Na universidade, conta-nos que a sensação de estranheza foi a mesma encontrada em
outros momentos de sua trajetória escolar, muito por conta do despreparo da universidade no
acolhimento da diversidade e da discriminação sofrida no ambiente universitário:
O curso de Educação do Campo incomoda! É preto, é da roça, que incomoda,
né? Numa universidade hoje que você olha, você só vê negros, filhos de
agricultores, pessoas do campo. Mas eles não conseguem aceitar a Educação
do Campo aqui dentro. Olha que contradição! Você é do campo, seus pais são
agricultores, mas você não consegue respeitar o outro aqui dentro, que
também é igual a você. Porque se a UFRB fosse uma universidade de elite, de
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O Projeto Mãe Terra: cultivando e valorizando saberes, consiste em uma ação conjunta entre a Rede de
Desenvolvimento Social (REDES) e o IFBaiano - Campus Santa Inês, iniciada no ano de 2009, com vistas a apoiar
os movimentos de agricultores no Território Vale do Jiquiriçá, especialmente nos municípios de Brejões e Ubaíra.
O desenvolvimento do projeto visa o desenvolvimento das comunidades que possibilite a permanência no campo
de forma digna e sustentável (SOUZA, NEVES e GALVÃO, 2012).
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pessoas brancas, ricas, né? Mas somos todos iguais! Eu me lembro daquele
primeiro semestre a gente ganhou os cadernos. Foi motivo de chacota!

A permanência na universidade se mostrou difícil pelo agravamento da situação de
saúde da avó e, mais recentemente, da tia, precisando trancar sua matrícula por dois semestres
consecutivos. Dificuldades que, por vezes, a fizeram pensar em desistir do curso. Entretanto,
afirma ter encontrado em seu companheiro o apoio necessário para permanecer estudando: “É
assim, um companheiro. Se não fosse companheiro talvez não estaria comigo, porque na
condição de mulher, eu não aceito qualquer coisa, né?”
Recorrentemente, ao longo da entrevista e de outros momentos em que estivemos com
a jovem, a questão da negação de direitos e das situações de desigualdade social aos quais são
submetidos os negros, os povos do campo, os indígenas e as mulheres, foi abordada em sua
fala, fazendo questão de demarcar que “foi a partir das lutas que a gente conseguiu nossos
direitos ... novamente. Os nossos direitos que foram negados o tempo todo. Ninguém veio cá,
bonitinho e deu.”
Essa consciência política, Edleuza materializa na prática, atuando em movimentos
sociais, associações e sindicatos rurais, em cujas reuniões busca levar as demandas da
comunidade rural, a partir da escuta dos sujeitos. Argumenta sobre a necessidade da
participação social dos jovens no processo de decisão política, via associação, e se indigna com
a inércia de algumas organizações: “Que associação é essa que só se reúne de três em três
meses e que não debate os assuntos, não traz cursos, palestras, que não faz intercâmbio?”
Além disso, busca desenvolver seus estágios acadêmicos e projetos de pesquisa e
extensão universitárias em seu município, especialmente em sua comunidade rural, Serra do
Teco, com vistas a dar voz para as pessoas das comunidades: “Porque a gente fica o tempo
todo na universidade dando voz para os autores que a gente nem vai ver, né? Quando a gente
tem várias na comunidade e a gente não enxerga e invisibiliza”.
A preocupação com as questões de gênero no campo, especialmente em relação aos
direitos da mulher e à homofobia, são temas debatidos nas atividades que realiza em sua
comunidade. Sente-se orgulhosa dos cursos e oficinas com mulheres, conseguido mediante os
contatos construídos pelas experiências universitárias e dos movimentos em que atua, visando
o seu empoderamento e a quebra de preconceitos (cursos de fabricação de pizza e brigadeiro de
mandioca e roda de conversa sobre mulheres lésbicas).
Ao falar sobre as políticas educacionais para o campo, Edleuza argumenta sobre a
importância de uma educação que trabalhe em seu currículo as questões voltadas ao trabalho, à
cultura e à identidade do campo, sugerindo como alternativa, a oferta de formação para os
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professores das escolas da cidade “que estão atendendo os alunos que vêm do campo, para que
quando eles cheguem lá, não sofram o que a gente sofreu”.
O fechamento das escolas do campo, especialmente no estado da Bahia e no município
de Brejões, tem sido pauta de muitas reuniões realizadas tanto na universidade, quanto nas
associações, sindicatos e movimentos sociais que participa. Comenta sobre a realização de um
Fórum de Educação no campo que está organizando, junto com Mariana103, onde pretendem
aprofundar o debate sobre essa questão.
Para Edleuza, “no campo não falta nada”, e afirma que “o que falta mesmo é as
políticas públicas chegarem no campo”. Destaca, assim, a carência de desenvolvimento de
políticas públicas para o campo e para a juventude do campo, compreendendo-as como
elementos que afetam diretamente a vida e as escolhas das pessoas (quilombolas, juventude,
negros, mulheres, etc.). Em sua visão, os jovens acabam indo para a cidade, “não porque não
gostam do campo”, mas pela busca de oportunidades de emprego e de estudo que possam ajudálos a melhorar as condições de vida de suas famílias. Nesse sentido, acredita na força da
participação social na busca por políticas: “E se é para ter acesso, tem quer brigar! ”.
As atividades de lazer no campo são colocadas pela jovem como restritas, tendo no
futebol, “as peladas”, a sua maior expressão. Embora destaque a cultura como forte marca de
sua região, citando as rezas tradicionais, afirma que a participação da juventude nessas
atividades é muito pequena. Edleuza demonstra muita preocupação com o consumo de álcool
por parte dos jovens de sua comunidade, e comenta sobre as rodas de conversas e oficinas que
ajudou a organizar, envolvendo os próprios jovens na busca por soluções para o problema.
Destaca a importância de ONGs como a Cáritas104 e a Filhos do Mundo105 para a região,
pois desenvolvem um trabalho muito importante, levando “água e cidadania para a
população” através da instalação de cisternas. Comenta que, ao chegar na região, “a política a
transforma em vários aspectos”, pois o jovem passa a poder produzir. Os impactos deste projeto
na vida das mulheres da região são o objeto de pesquisa de Edleuza para o seu Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

Estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo – UFRB - que também participa desta pesquisa.
Organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), criado em 1956, que se dedica ao fomento
de iniciativas voltadas à Economia Solidária, Segurança alimentar e Fundos solidários, direcionadas a jovens,
mulheres, catadores de materiais recicláveis, agricultores familiares, acampados e assentados da reforma agrária,
ribeirinhos, quilombola, indígenas, comunidades em situação de risco e afetadas por desastres socioambientais.
Disponível em http://ne3.caritas.org.br. Acesso em mar. 2019.
105
Fundada em 1988, a Organização Filhos do Mundo (FEME) atua na implantação de políticas públicas e sociais
em sete territórios de identidade do estado da Bahia e em vários municípios dos estados de Alagoas e do Maranhão.
Disponível em: http://feme.org.br/?page_id=468. Acesso em nov. 2019.
103
104
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A percepção sobre juventude se mistura aos compromissos assumidos durante a vida.
Apesar de ainda se sentir jovem e, por vezes, “uma criança de riso fácil”, sente-se mais madura
do que outros jovens e, em alguns momentos, como se não tivesse vivido boa parte da
juventude. Orgulha-se de sua origem rural e, mais ainda, de sua condição de “mulher, negra e
agricultora”, mas se indigna com a necessidade sentida pelo jovem do campo de estar “o tempo
todo reafirmando o seu lugar, o lugar de onde você vem”.
Diante de sua narrativa, parece lícito afirmar que Edleuza já vem desenvolvendo e
efetivando seus propósitos, na medida em que materializa concretamente suas ideias em sua
realidade, seja na academia, seja na comunidade rural. Reafirma seu desejo de concluir a
universidade e ingressar em uma pós-graduação voltada à EJA e acredita que, pela educação,
possa “desenvolver e transformar vidas”.
Retoma, ao final da entrevista, a questão sobre o atual momento político do país,
manifestando o receio de que as conquistas alcançadas sejam destruídas. No entanto, reafirma
sua esperança e vontade de continuar lutando: “O sonho não para aqui. O momento é de lutar
mesmo. Sobrevivam! Terminar mesmo a nossa fala com luta e esperança. ”.
3.3.2 Gelisiane: “Meu sonho é fazer Agronomia e viver em uma comunidade organizada”.
Gelisiane é uma jovem de 24 anos de idade, de sorriso largo e muito afetiva. Assim que
foi informada de nossa chegada na cidade de Brejões, convidou-nos para participar da festa
católica em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, em sua comunidade rural, Serra do
Teco, quando fomos recebidos com afeto e também com alguma curiosidade. Nesse momento,
já foi possível perceber o envolvimento da jovem e de sua família na comunidade e também a
importância da religião naquela região e na vida das pessoas que moram naquele espaço.
Em nosso segundo encontro, em sua casa, realizamos a entrevista, quando conhecemos
seus pais, seu filho, sua avó e a propriedade rural da família. Percebemos que toda a família
(tios, avós e primos) mora na mesma comunidade, com casas próximas umas das outras,
demonstrando um forte vínculo familiar. Como diz a jovem, “Eu nasci, me criei e estou criando
meu filho aqui. Uma comunidade onde a maioria das pessoas são parentes, são pessoas que
estão sempre tentando ajudar o outro”.
Conta-nos que sua família sempre morou em Serra do Teco, cujo acesso se dá por uma
estrada vicinal de terra que liga as cidades de Brejões e Amargosa (distantes a 42 km entre si).
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Seu pai é lavrador e trabalha também como agente comunitário de saúde. Sua mãe é lavradora
e artesã da palha do licuri106, comercializando seus produtos sob encomendas e em feiras.
Gelisiane mora com seu filho, de 2 anos, e seu irmão caçula na casa dos pais, tendo
ainda um outro irmão que já constituiu família e reside em outra cidade. Todos os membros da
família possuem o Ensino Médio concluído, cursado na cidade de Brejões, exceto o irmão mais
novo, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental. Todos os integrantes da família se envolvem
com as atividades da propriedade, especialmente o cultivo de café, maracujá e hortaliças, que
são comercializados na Feira do Agricultor em Brejões e também no Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).
Para Gelisiane, ser jovem significa aproveitar ao máximo os momentos e as
circunstâncias da vida, mirando-se sempre no exemplo dos pais, cujas escolhas e oportunidades
foram escassas por conta da necessidade de trabalho e de sobrevivência. Orgulha-se de ser uma
jovem do campo, ressaltando que essa consciência surgiu a partir de seu ingresso no curso
Técnico em Agropecuária - PROEJA com Alternância. Segundo a jovem, o curso a fez
compreender que o jovem do campo precisa “valorizar a propriedade, a cultura, as pessoas,
os saberes, a plantação. Porque tudo isso gera saúde, gera lazer e gera melhorias para a
comunidade e para o município”.
Em sua visão, a dinâmica social na qual os jovens do campo são envolvidos desde a
infância, que inclui fortemente a convivência com os membros da família e o trabalho coletivo,
contribui para que os mesmos valorizem as circunstâncias da vida em maior medida do que os
jovens que crescem e vivem em ambientes urbanos.
A gente que mora na zona rural, a gente sabe que tem horário para levantar.
A gente cria um animal no fundo da cozinha, tem que alimentar, tem que trocar
água. A gente tem uma horta, tem que molhar. E assim é o dia inteiro! Na
cidade, o pai e a mãe saem para trabalhar, o jovem fica mais sozinho, então
fica disperso e suscetível a algumas coisas que a gente sabe, tanto existe na
zona rural quanto mais ainda na cidade, que são as drogas, né?

Sua vida escolar sempre se deu em escola pública, cursando as primeiras séries do
Ensino Fundamental na escola rural que havia em sua comunidade. As demais etapas da
educação básica foram desenvolvidas na escola estadual da cidade de Brejões. Orgulha-se de
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Conhecida como palmeira sertaneja, nativa do bioma Caatinga e de toda a costa leste do Brasil. Suas folhas são
utilizadas na fabricação artesanal de sacolas, chapéus, vassouras, espanadores, dentre outros itens. A amêndoa do
licuri produz um óleo, similar ao óleo de coco, muito utilizado na culinária e na fabricação de sabão. Os resíduos
da extração do óleo da amêndoa são empregados na alimentação animal. Disponível em:
http://www.cerratinga.org.br/licuri/. Acesso em ago.2019.
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ter sido sempre “uma boa aluna” e de não ter tido rupturas ou reprovações em sua trajetória
escolar, até o Ensino Médio.
Após a conclusão desta etapa de ensino, aos 16 anos de idade, Gelisiane foi trabalhar
como cuidadora de uma pessoa com depressão que residia na cidade de São Miguel das Matas
(a 65 km de Brejões), ficando durante um ano nessa função. A notícia da abertura do processo
seletivo para o PROEJA a trouxe de volta para casa e para a escola, ingressando no referido
curso com 18 anos de idade.
Como já possuía o Ensino Médio, afirma que seu interesse pelo PROEJA se deu por
conta do ensino profissional e de sua vontade de aprender mais sobre a agricultura familiar.
Além disso, destaca a importância do curso no despertar dos jovens e adultos para a vida em
comunidade e para a necessidade de organização social e coletiva das pessoas que vivem no
campo e, nesse sentido, ressalta a importância de uma das professoras, citada com muito carinho
pela jovem.
Assim como Edleuza, a jovem lembra das experiências de discriminação encontradas
no PROEJA, devido ao fato da turma se compor de jovens e adultos agricultores em um
programa de EJA. Relata, com uma dose de indignação, que a chegada da turma no IFBaiano
foi acompanhada com uma certa sensação de vergonha e acanhamento, principalmente ao se
depararem com processos de bulling.
Eles (os alunos dos outros cursos) inventaram uma sigla lá, com o PROEJA.
Não lembro ao certo a sigla, mas eles falavam assim que eram jovens
analfabetos. Imagine! A gente não era analfabeta! A maioria da turma já tinha
concluído o Ensino Médio e aí ser chamado de analfabeto?

Diante desta situação, conta-nos que a turma tomou a iniciativa de se reunir com o
professor que coordenava o curso, relatando essas questões e buscando alternativas para superar
essa situação. Mediante as orientações recebidas pelo professor, a jovem comenta que sua turma
decidiu se impor diante das situações de opressão, valorizando suas vivências e experiências
profissionais e de vida. E fala com satisfação: “Depois disso, pronto! Não teve mais problema”.
A partir das experiências proporcionadas pela realização do curso PROEJA, afirma que
sua visão sobre o campo se modificou, despertando-a para o desejo de permanecer na região e
buscar melhorias na qualidade de vida de sua comunidade e das pessoas que nela vivem.
Lembra do recente encontro promovido por uma professora do curso, que reuniu os egressos
da primeira turma do PROEJA, quando ouviu os relatos de alguns colegas que haviam saído da
região para trabalhar no oeste da Bahia, na cidade de Luís Eduardo, em grandes fazendas ligadas
ao agronegócio.
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Depois que eles foram para lá, perceberam o que todo mundo falava o tempo
todo. Que aquilo não era ambiente bom para se trabalhar, porque se trabalha
com muito produto químico. E assim, eu me orgulho de saber que eu não
precisei sair para saber isso, entendeu? Que eu fiquei aqui e que, aos poucos,
vou fazendo a mudança, né?

Ao concluir o PROEJA, sua vida sofreu um forte impacto com a gravidez de Enzo.
Nessa época, aos 21 anos de idade, chegou a ser aprovada para o curso de Educação Física na
UFRB em Amargosa. Apesar de não estar relacionado à sua área de atuação, chegou a pensar
em fazer o curso, mas não havia condições para retornar a casa todos os dias – o curso era
noturno e não havia transporte – nem tão pouco de permanecer em outra cidade durante a
semana. Como estava em fase de amamentação, decidiu por não se matricular e ficar em casa,
cuidando de seu filho.
A gravidez foi “um momento complicadíssimo” para a jovem. Apesar de contar com a
compreensão e assistência irrestritas dos pais, Gelisiane não encontrou apoio por parte do
namorado. Com certa dor, conta-nos que se sentiu surpresa e muito sozinha ao saber que ela e
o namorado não ficariam juntos. Superada a mágoa do abandono e mediante o apoio da família,
a jovem afirma ter seguido em frente, trabalhando na roça durante toda a gravidez até o
nascimento de Enzo. Atualmente, afirma ter uma boa relação com o pai de seu filho, que passou
a se fazer mais presente na vida da criança.
Também após a conclusão do PROEJA, Gelisiane começou a trabalhar como
capacitadora em duas ONG’s, a Nordeste Digital107 e a Cáritas Diocesana de Amargosa, que
desenvolvem ações nas comunidades rurais do Território Vale do Jiquiriçá com tecnologia de
convivência com o semiárido. A jovem atua como “monitora” em oficinas de capacitação das
famílias contempladas pelo programa de cisternas de produção e de consumo. Nessas oficinas,
juntamente com os demais componentes da equipe, a jovem ministra palestras sobre tecnologias
de convivência com o semiárido, formas de reutilização da água, verminoses e também
sementes e agroecologia. Conta-nos que, no início deste trabalho, levava seu filho, ainda bebê,
para as oficinas, quando recebia o apoio dos colegas. Mais tarde, passou a deixá-lo com sua
mãe para se dedicar às capacitações das famílias agricultoras.

107

Vinculada ao Instituto de Políticas Públicas Nordeste digital, desenvolve ações no âmbito social, educacional,
de saúde, de lazer e de trabalho em prol da qualidade de vida e qualificação profissional de jovens e adultos para
inserção no mercado de trabalho. Disponível em https://nordestedigital.org. Acesso em mar.2019.
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Essa atividade se iniciou ainda durante o curso PROEJA, quando sua turma recebeu
capacitação para trabalhar com famílias na convivência com o semiárido, ação desenvolvida
pelo IFBaiano em parceria com as ONG’s mencionadas.
Gelisiane reforça a importância do projeto cisternas para a região do Vale do Jiquiriçá,
que trouxe, segundo ela, “não apenas a água para a casa das pessoas, mas também a
consciência e o conhecimento necessário para usar a água de maneira sustentável”. Cita,
inclusive, que a propriedade de sua família já fora contemplada, possuindo uma cisterna de
produção de 52 mil litros. A escassez de água na região é um dos fatores que contribuíram no
passado para que as pessoas fossem para outras cidades do estado ou mesmo do país. Com o
projeto cisternas essa questão tem sido minimizada, embora existam muitas famílias que ainda
carecem deste recurso natural.
Segundo a jovem, a desvalorização do campo se dá tanto por parte do sistema escolar,
cujo ensino se fundamenta em valores urbanos e menospreza ou ignora os saberes necessários
à vida rural, quanto por parte dos próprios jovens do campo que, muitas vezes recebem
incentivo dos próprios pais para buscarem na cidade melhores condições de vida.
Até os próprios pais dizem assim: "Cresce logo, meu filho, para tu ir para São
Paulo, para me dar uma vida melhor!" Então assim, os jovens, muitas vezes,
saem porque precisam estudar e retornam com o estudo para melhorar o
município. E outros não! Outros saem daqui e dizem: “Deus é mais!”. Eles
mesmos têm o preconceito com a comunidade rural.

Afirma com fervor que se as políticas públicas chegassem no campo, principalmente
aquelas em relação ao trabalho, “os jovens não iriam embora da roça”. Não defende que a
governo dê emprego a toda a população, mas que “busque alternativas que melhorem a
agricultura familiar no sentido da gente ter para onde escoar (a produção agrícola)”.
Outra ação que a jovem acredita ser importante para a permanência do jovem no campo
são os cursos de formação de jovens para organização de comunidades na forma de associações
e cooperativas. Ela mesma já participou de um curso dessa natureza, na cidade de Feira de
Santana (a 160 km de Brejões), denominado Curso de Gestão e Governança em Cooperativas,
oferecido pela União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária
(UNICAFES), e afirma ser um importante suporte à permanência do jovem no campo e à
participação ativa na comunidade. Cabe ressaltar, que Gelisiane participa da diretoria da
Cooperativa de Agricultores do município de Brejões, sendo também vice-presidente da
Associação para o Progresso de Brejões, que tem como objetivo atuar na organização das
comunidades rurais de Purrão e Serra do Teco.
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Tem pouco tempo que eu faço parte. A gente está tentando ainda organizar as
coisas. Mas eu tenho um objetivo de fazer reuniões, de organizar mulheres, de
organizar a juventude, porque assim, a juventude na associação é muito
pouca. Às vezes, não é sempre, a gente consegue acessar alguns projetos como
o projeto Bahia Produtiva108e de mandiocultura. A gente tem também uma
piladeira de café e um trator que trabalha para os agricultores e eles devolvem
uma parte em dinheiro ou em café. E aí, a gente vai! Porque assim, o nosso
objetivo é tanto organizar, como também fazer com os agricultores se
mobilizem na questão financeira, né?

Na visão da jovem, as políticas para a juventude têm apresentado uma certa melhora nos
últimos anos, principalmente no que se refere ao crédito rural. Menciona a linha de
financiamento do Banco do Nordeste (Agroamigo)109 e também o programa Garantia Safra110,
destacando a importância desse tipo de ação para o jovem do campo que precisa sobreviver de
seu trabalho na propriedade. Além desses programas, destaca a relevância de políticas
educacionais, como a oferta de cursos técnicos para os jovens do campo, entendendo-as como
elementos de transformação desses sujeitos.
O que falta no campo, segundo Gelisiane, é escola. Fala com tristeza sobre a desativação
de escolas em comunidades rurais. Mas não se refere à escola apenas no aspecto da estrutura
física e sim no sentido de uma escola que ofereça uma “educação contextualizada” no campo.
Além disso, reivindica para as comunidades rurais a implantação de serviços de saúde e de lazer
para o campo.
A gente não tem postinho de saúde, nem lugar para lazer para as crianças.
Não tem de forma nenhuma! A única coisa que está tendo de lazer, tanto para
criança quanto para o adulto, é o campeonato de futebol que os meninos
organizam com a juventude. Acabou o campeonato, acabou tudo!

Pretende dar continuidade aos estudos, afirmando que seu sonho “é fazer Agronomia”.
Como esse curso só é oferecido em Cruz das Almas (a 150 km de Brejões), ainda é um projeto
em fase de gestação, visto que seu filho é bem pequeno. Fala também de seu desejo de
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Projeto do governo do estado da Bahia, desenvolvido a partir de Acordo de Empréstimo com Banco Mundial,
que visa financiar subprojetos de inclusão socioprodutiva e de abastecimento de água e saneamento domiciliar, de
interesse e necessidades das comunidades pobres.
109
Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste, desenvolvido em parceria com o Instituto Nordeste
Cidadania (INEC), que tem como objetivo melhorar o perfil social e econômico de agricultores familiares do
Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo.
110
Ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criada em 2002, voltada
para agricultores familiares que vivem no Nordeste do Brasil e no Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito
Santo, regiões majoritariamente semiáridas, que sofrem perdas sistemáticas de safra por motivo de seca ou excesso
de chuvas. O benefício garante ao agricultor familiar um auxílio pecuniário, por tempo determinado, caso perca
sua safra. Os recursos para o pagamento dos benefícios provêm das contribuições dos agricultores (taxa de adesão),
dos municípios, dos estados e da União, que, juntos, formam o Fundo Garantia Safra (FGS), administrado pela
Caixa Econômica Federal desde outubro de 2003. Disponível em http://www.caixa.gov.br/poderpublico/programas-uniao/area-rural/garantia-safra/Paginas/default.aspx. Acesso em ago. 2019.
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permanecer no campo – mesmo que seja preciso passar algum tempo na cidade por necessidade
de trabalho ou estudo – vivendo em uma comunidade mais organizada: “Mas tem que ter
organização coletiva, porque sem organização a gente não consegue nada. Tanto é que hoje,
projeto nenhum, ninguém consegue se não tiver presença de associação. Se tiver associação,
tem projeto junto. Se não tiver associação, já foi!”.
3.3.3 Genivaldo: “O PROEJA foi um marco inicial para a mudança. Mudou o meu destino”.

Os encontros com Genivaldo foram agendados com dificuldade, pois durante a semana
o jovem estava trabalhando na roça, não dispondo de tempo para a realização da entrevista.
Conseguimos nos encontrar no final de semana, na cidade de Brejões. Com sua postura tímida,
o jovem demonstrou muita seriedade ao falar de si e de suas experiências, deixando transparecer
seu senso de responsabilidade em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa.
Genivaldo possui 27 anos e afirma que seu projeto de vida é “ter uma independência
financeira na própria região, de preferência, no campo”. De forma bem objetiva, afirma que
seu propósito na vida é ser feliz, permanecendo no campo ao lado de sua família. Destaca que
já dispõe de alguns dos recursos necessários para alcançar sua meta: “a força de coragem e a
vontade que eu tenho já basta”, e o trator, comprado recentemente, vai “facilitar o plantio e
agilizar os negócios”. O que o jovem não dispõe é de um clima favorável, do qual fala com
certo lamento: “Chuva...que ultimamente vem se tornando muito escassa”.
Genivaldo mora com seus pais e outros dois irmãos na comunidade rural de Fazenda
Lagoa do Tabuleiro, no município de Brejões, na qual sua família sempre viveu. Lavradores
desde jovens, seus pais estudaram até a quarta série do Ensino Fundamental. Todos os filhos
do casal, exceto a mais jovem (13 anos), concluíram o Ensino Médio. Dois deles trabalham no
oeste do estado da Bahia, em grandes fazendas relacionadas ao agronegócio.
A conquista da terra é recente na história da família, que trabalhava anteriormente em
outras fazendas da região. O sítio pertence a um dos irmãos, fica localizado a 20 km da
comunidade onde moram e toda a família tem se envolvido na produção de maracujá.
Para Genivaldo, a principal herança que os pais vão deixar para ele e seus irmãos é o
incentivo ao estudo e ao trabalho, sempre priorizando o primeiro.
Tinha que estudar, e depois, o trabalho. Se tivesse um tempinho, no período
da tarde ia para lavoura tentar fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa.
O pouco conhecimento que eles (os pais) tinham, tentavam passar. Sou muito
grato.
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Findado o Ensino Médio na escola pública estadual da cidade de Brejões, passou um
tempo trabalhando como agricultor nas fazendas da região. Mas a busca pela liberdade e pela
independência financeira o levaram a deixar a casa dos pais, ficando por um ano trabalhando
como ajudante de pedreiro – ofício também aprendido com o pai – em várias cidades do estado
da Bahia, dentre elas, Salvador. Segundo o jovem,
O campo já não oferecia condições, e eu queria também sair um pouco da
minha realidadezinha. Sempre tem aquele pensamento: quando você não
conhece, você quer sair, você quer ir, quer conhecer, quer desbravar, quer ter
uma certa, digamos, uma evolução. Tentar progredir em alguma coisa. Porque
eu não saí só por querer! Saí também por questão financeira, a dificuldade
apertou e eu queria pegar o primeiro serviço que aparecesse.

No entanto, a saudade do convívio familiar e do modo de vida da comunidade rural
fizeram com que Genivaldo retornasse para casa, ingressando em seguida no IFBaiano para
cursar o Técnico em Agropecuária - PROEJA com Alternância. Afirma que seu objetivo era
“aprender mais, adquirir mais conhecimento”, tentar evoluir na área agrícola e “fazer as coisas
certas”.
Conta-nos que as dificuldades encontradas no PROEJA foram superadas pela união da
turma, que se ajudava mutuamente, tanto em questões acadêmicas, quanto nas de ordem
pessoal: “Isso foi essencial. Foi o passo inicial para a turma dar certo e conseguir o grande
número de alunos formados”. Os professores também tiveram um papel importante, tratando a
turma “com um carinho especial, por ser da zona rural” e por saber de suas necessidades. Os
comportamentos relacionados a bulling mencionados anteriormente pelas jovens Edleuza e
Gelisiane, também foram citados por Genivaldo, afirmando que a turma sofrera um
“preconceito bem explícito, bem duro, uma hostilidade”. Entretanto, acredita que pelo fato de
serem adultos, a turma “não se preocupava e não dava muita ligância para esse negócio de
preconceito”.
Em sua visão, o PROEJA e o contato com seus professores tiveram “um papel especial”
em sua vida, desencadeando um processo de mudança em sua forma de ver o mundo, as pessoas,
a comunidade rural, o trabalho com a terra e com produção de alimentos visando uma vida mais
saudável.
Mudou minha forma de pensar, de querer uma profissão e de adquirir recursos
para tentar seguir no campo. Geralmente a gente não ligava muito para
questão agroecológica, né? Com o PROEJA, a gente passou a ter uma visão
diferente, de que se não cuidar, acaba. De cuidar da nossa saúde, plantar da
maneira certa. Permitiu também o contato com as pessoas, digamos, sabidas,
inteligentes, pessoas que estudaram.
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Após a conclusão do PROEJA, o jovem foi “tentar adquirir recursos financeiros”,
trabalhando em uma fazenda ligada ao agronegócio em São Desidério, oeste do estado da Bahia,
a 850 km de Brejões, onde permaneceu por três anos. Além do afastamento do convívio
familiar, essa experiência trouxe o desafio de ter que “aprender tudo de novo”, visto que as
técnicas e práticas agrícolas não eram compatíveis com as que aprendera no PROEJA,
envolvendo a intensa utilização de produtos químicos e agrotóxicos.
Afirma ter se cansado desse cotidiano, pois além da questão do uso de produtos
químicos, causava-lhe a sensação de “escravidão”. Assim, retorna para casa dos pais, para
tentar, no sítio do irmão, conquistar um pouco de liberdade e autonomia financeira: “Melhor do
que ser empregado, porque de qualquer maneira, a gente vai ter uma liberdade. É o que todo
homem quer, toda pessoa quer, é liberdade, né? Não quer viver escravizado pelo trabalho”.
Conta-nos que iniciou sua trajetória escolar em uma escola da comunidade, indo para a
escola pública da cidade nas séries finais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, queixa-se
sobre o fechamento e desativação de escolas nas comunidades rurais: “Era bom. Cada
comunidade tem ali sua cultura, seu jeitinho. Acho que era legal, gostava muito. Agora,
geralmente, o ônibus passa, coleta tudo e leva para uma escola só”.
Acredita ser possível viver bem no campo, mas não sem conhecimento. Em suas
palavras, “falta o conhecimento para o povo”, e, nesse sentido, “a educação diferenciada para
as pessoas do campo, a oferta de cursos sobre práticas saudáveis de produção e de técnicas de
sobrevivência no semiárido”, são, para o jovem, elementos fundamentais.
Para Genivaldo as políticas públicas para o campo precisam ser ampliadas e
democratizadas, “pois o acesso não é para todos”. Comenta sobre a importância de programas
como o projeto cisternas, que sua família, inclusive, foi contemplada mediante a atuação da
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR)111, por intermédio da Associação de
Agricultores do Pau Ferro.
Atualmente, sua família não é membro de associações, mas o jovem reconhece que “a
união traz benefícios” e que a “associação é uma forma de união, de buscar e trazer recursos
para o campo”. Comenta sobre sua intenção de se vincular a alguma entidade coletiva no
futuro, mas enfatiza que está à espera da efetivação de um projeto, germinado durante o
PROEJA, e que foi pauta do recente reencontro da turma.

111

Companhia estadual responsável pelo Programa Água para Todos, que tem por objetivo fortalecer a Agricultura
Familiar através da implementação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água para as famílias
da zona rural, especialmente na região semiárida.
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Existe também um sonho, né? Que surgiu junto com a turma do PROEJA, que
é tentar resgatar o Mãe Terra e juntar os técnicos para, quem sabe, dar
assistência técnica no nosso município e nos municípios vizinhos, sem precisar
que outros venham de fora para fazer isso. E nós estamos na nossa região e
fomos preparados para isso. Eu quero estar junto, contribuindo para esse
sonho acontecer.

A situação no campo tem melhorado, segundo o jovem, especialmente no que se refere
ao acesso ao maquinário agrícola dos governos municipais. O mesmo não acontece com o
financiamento de recursos financeiros e crédito rural, pois as frequentes secas ocorridas na
região prejudicam o retorno que o agricultor precisa dar aos bancos, fazendo que os mesmos
evitem a disponibilização de recursos.
Ao conversamos sobre juventude, comenta que há muitos jovens em sua comunidade e
que eles não desejam ir para a cidade, mas faltam recursos para sua permanência no campo.
Para Genivaldo, ser um jovem do campo é “ser uma pessoa diferente”, devido à grande
“responsabilidade que carrega nas costas”.
A vida no campo também envolve atividades de lazer, pois para o jovem “as crianças
se divertem com muito pouco. Até um balanço na árvore é uma forma de lazer”. Cita ainda que
toda comunidade rural possui um campo de futebol, onde “as crianças, os jovens e os adultos
também podem jogar”.
O aprofundamento dos estudos é algo que está entre seus propósitos, visto que pensa em
fazer algum tipo de especialização técnica na área de produção agrícola. A graduação não faz
parte de seus planos pela falta de tempo e por estar focado, nesse momento, em progredir no
trabalho como “empreendedor agrícola”. Diz também de seu desejo de constituir uma família.
Porém, entende que, primeiramente, precisa conquistar sua “independência financeira”, pois,
segundo o jovem, “não adianta ter uma família se não pode dar conta”.
Ao concluir nossa conversa, Genivaldo diz de sua felicidade em estar de volta à casa
dos pais e muito empolgado com a tentativa de permanecer e continuar produzindo sua
existência no campo: “Não abro mão do campo! ”.
3.3.4 Geovane: “Planejar não uma coisa só, mas se tiver dois ou três planos em mente é
bom”.
O encontro com o jovem de 25 anos aconteceu na cidade de Feira de Santana, situada a
165 km de Brejões, onde cursa o quarto período do curso de Farmácia, em uma universidade
privada, dividindo um apartamento com outros jovens universitários também da cidade de
Brejões.
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Geovane nasceu, cresceu e ainda reside com seus pais, irmã e avó, na comunidade rural
de Tanjante, próximo a cidade de Brejões. Seus pais são agricultores e, apesar de possuírem um
pequeno lote, trabalham como empregados em grandes fazendas de agronegócio da região.
Diferentemente da mãe, que é diarista em várias propriedades, seu pai trabalha em uma única
fazenda, com carteira assinada.
Sua mãe concluiu o Ensino Médio na modalidade de EJA depois que os filhos já haviam
crescido, e seu pai estudou até a quarta série do Ensino Fundamental. Ressalta que seus pais
não tiveram oportunidades de estudar, pois trabalham na roça desde muito jovens e, por este
motivo, sempre incentivaram os filhos ao estudo, acreditando que a educação lhes ofereceria
oportunidades de viverem uma vida melhor.
Até o ingresso no Ensino Superior, as vivências escolares de Geovane sempre se deram
em escolas públicas, sem atrasos ou rupturas. Ao concluir o Ensino Médio, com 17 anos,
interrompeu os estudos pela primeira vez, migrando para Salvador, onde foi trabalhar na
construção civil. Nessa época, apesar do incentivo da mãe em relação à continuidade dos
estudos, achava que sua vida acadêmica já estava concluída ou ainda que poderia ser algo para
o futuro, acreditando que, enquanto jovem, possuía “o tempo todo disponível na vida”.
Entretanto, ao saber da oferta do PROEJA por um colega, retornou para casa dos pais
com intenção de conhecer melhor o programa e o curso Técnico em Agropecuária. Apesar de
não possuir previamente o desejo de cursá-lo, afirma ter se identificado com a proposta do curso
devido ao fato de ser filho de agricultor e morador de uma comunidade rural, pois “conhecia
muita coisa, já sabia muita coisa em relação a cuidar de animais, da terra e da plantação”.
Para Geovane, o PROEJA “foi um marco muito importante”, tendo influenciado suas
projeções acadêmicas e profissionais e também a forma pela qual se relacionava com o
município e com a comunidade rural. Esse “olhar diferente”, segundo o jovem, foi construído
pelos conhecimentos apreendidos ao longo do curso, responsáveis pela consciência de “poder
fazer melhor ou diferente aquilo que já se fazia na comunidade”. Sua proposição se refere à
questão da produção agroecológica e sustentável, ao “compromisso com a natureza, com o meio
de vida e com o meio que você vive” e também à “preocupação com as gerações futuras”,
aspectos muito valorizados pelo curso.
O sistema pedagógico pelo qual esses conhecimentos eram desenvolvidos, a
Alternância, também é um elemento destacado pelo jovem, afirmando que, em uma dinâmica
de ensino tradicional, “não teria a mesma quantidade de pessoas se formando. Muitas pessoas
teriam desistido porque não teriam como fazer essa junção, esse consórcio de atividades”.
Ademais, a integração entre o Tempo Escola e o Tempo Comunidade, ao que o jovem chama
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de “junção alternada da teoria e da prática”, mediante uma dinâmica diversa de atividades
(cursos, oficinas, pesquisa, etc), fomentava o envolvimento com as comunidades rurais da
região, possibilitando aos estudantes a oportunidade de intercambiarem saberes científicos e
populares.
Além disso, também destaca como “diferencial do curso” a união e os “fortes laços de
amizade” da turma, muito devido à origem rural e às atividades que desenvolviam em suas
vidas como agricultores familiares. Geovane acredita que essa união despertou a própria
Instituição para a resolução das dificuldades:
Teve muitas coisas que a gente conseguiu melhorar. Eu falo, assim, a gente,
porque foi um trabalho de mão dupla, né? Tanto a instituição, quanto a gente,
todos sempre conversavam. Tinha umas reuniões para ver o que é que a gente
poderia fazer para melhorar. Acho que tanto eles aprenderam com a gente,
quanto nós aprendemos muito com eles.

Após a conclusão do PROEJA, Geovane ficou “um tempo sem estudar”, quando
participou da seleção para o Instituto Nordeste Cidadania (Banco do Nordeste), não
conseguindo ser classificado. Enquanto aguardava os resultados do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), pensava em cursar Agronomia, mas foi surpreendido com a conquista de uma
bolsa para cursar Farmácia em uma universidade privada de Feira de Santana, ingressando
assim no referido curso.
Reconhece que caiu “de paraquedas no curso, pois não tinha nenhum vínculo com a
área de farmácia”. Por outro lado, comenta que “o estudo das matérias” fortaleceu o processo
de identificação com o curso e afirma sobre o desejo de, ao concluir a graduação, buscar se
especializar em farmacognosia, área relacionada aos princípios ativos naturais, sejam animais
ou vegetais. Destaca sua intenção de se dedicar à pesquisa, desenvolvendo alguma investigação
que associe os campos de Farmácia e das Ciências Agrárias. Tal interesse, segundo o jovem,
deve-se à sua origem rural e também às aprendizagens vivenciadas no PROEJA.
Geovane não se lembra de ter tido dificuldades em seu ingresso na universidade, a não
ser a distância da família. Sua sobrevivência material em Feira de Santana vem de seu próprio
trabalho, visto que seus pais não possuem condições de apoiá-lo financeiramente. Os primeiros
meses na cidade foram custeados pela renda da locação de seu automóvel que havia ficado na
cidade de Brejões. Com essa renda, “pagava despesas de faculdade, aluguel, locomoção e
alimentação”. Após alguns meses, conseguiu emprego em uma drogaria da cidade, onde
trabalha até os dias atuais. Além da renda, o emprego “ajuda bastante na questão do curso”,
pois possibilita uma familiarização maior com os conteúdos: “Consigo assimilar melhor o que
estou fazendo no trabalho e me ajuda também nos estudos, né?”.
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Afirma viver sua juventude de forma “responsável”, ressaltando sempre a importância
da família em sua vida. Não percebe grandes diferenças entre os jovens do campo e da cidade
e reconhece que ele próprio se vê “mais urbano” nos dias de hoje, por conta das vivências que
vem experimentado na cidade de Feira de Santana. Comenta que a ampliação do acesso à
educação, à cultura e às tecnologias de informação e comunicação no campo tem aproximado
as juventudes e homogeneizando seus comportamentos. Entretanto, destaca que o jovem do
campo “tem algo a mais”:
Sei lá! Eu diria a questão do olhar, sabe? Um pouco mais de respeito pelas
coisas. Questão de humanidade também. De mais apego com a questão
familiar, a questão do local que você é, da sua origem. Muitas vezes é mais
responsável. Eu acho que até por essa questão de ter um contato com a questão
de um trabalho, sabe? Já cria uma responsabilidade. E tipo, eu acho que ele
é mais... seria um mais pouco resistente, né?

Ao falar sobre a vida no campo, Geovane reconhece as melhorias alcançadas nas últimas
décadas, destacando que “todo mundo, hoje em dia, consegue fazer sua casinha, ter seu
televisor, ter seu transporte, ter uma moto, um carro, ter acesso à informação, à internet, que
é muito bom, né?”. Entretanto, as “dificuldades climáticas”, especialmente relacionadas à
escassez de água, é uma questão que dificulta muito a vida na região. Situação que vem se
agravando pelas práticas degradadoras do desmatamento. Nesse sentido, reforça a importância
de os governos “garantirem o acesso à água, pelo menos a água de consumo, que já traria uma
diferença muito grande na questão do bem-estar, da saúde, a questão até da própria dignidade
da pessoa”.
Outro problema da região, segundo Geovane, é “a questão do êxodo, as pessoas saírem
para trabalhar na região do oeste da Bahia ou no estado do Espírito Santo”:
Se o pai de família e o jovem não tem de onde tirar uma renda para se manter
ou manter sua família, ele vai sair. Infelizmente ele vai sair. Por mais que você
tenha esse afeto pela sua região, mas é uma questão de sobrevivência do ser
humano, né?

Argumenta sobre a necessária “desconstrução do mito que a roça, a zona rural não é
um lugar bom de se viver”, ao que compara com situações precárias de vida existentes também
nas cidades, especialmente nos bairros periféricos, justificadas pela má administração dos
governos, a “injusta divisão de riquezas” e a falta de investimentos. Em suas palavras: “o que
falta mesmo é o investimento. Um olhar mais humano, não só para as comunidades rurais, mas
também para o subúrbio, para as pessoas menos favorecidas”.
O investimento em políticas públicas em educação pode, em sua visão, contribuir com
o desenvolvimento do campo, visto que, “a partir do conhecimento, ele vai conseguir
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desenvolver outras atividades e vai trazer alguma coisa de retorno para a comunidade”.
Destaca a importância de uma educação “diferenciada” para o campo, como foi o caso do
PROEJA, que buscou desenvolver uma proposta que incentivasse os jovens a criar raízes no
campo e a pensar em uma maneira de transformá-lo.
Reconhece a importância de programas implementados em governos anteriores, que
democratizaram e ampliaram o acesso à educação superior para a juventude do campo, mas
destaca que “ainda deixam a desejar”. Esboça sua crítica aos programas de transferência de
renda e assistência social que, na sua visão, muitas vezes acabam por incentivar certo
conformismo nas pessoas.
O que de melhor o campo oferece para a juventude, segundo Geovane, é a “questão do
lar, do convívio com a família, a afinidade, o afeto que vem das comunidades”. Destaca
também as atividades culturais e de lazer que acontecem na região: “a questão das rezas, os
festejos da cidade, as festas juninas, festa de santo Antônio, coisas que são muito fortes nas
comunidades”. Além disso, ressalta a importância das “igrejas evangélicas e cristãs” no
cotidiano dos jovens, sendo “uma coisa muito presente no meio rural”.
Geovane ainda não possui certezas sobre sua permanência no campo. Como seu
interesse é trabalhar na área de farmácia, acredita que, em localidades rurais, as possibilidades
de trabalho são escassas ou pouco promissoras. Afirma ter o desejo de manter seu vínculo e
suas raízes com o campo, mas não como meio de vida: “Entre os meus planos está o de ter meu
cantinho, lá no interior, tá entendendo? Ter minha casa, um pedacinho de terra, né? Ter seu
pé de laranja, seu pé de goiaba, seu pé de manga, para não perder o costume”.
3.3.5 Lucas: “Eu gosto de matemática e de informática. Eu amo”.

Natural da comunidade rural de Lagoa do Boi, no município de Ubaíra, Lucas é um
jovem de 25 anos que divide seu local de moradia entre a comunidade, onde vive com os pais,
e a cidade de Ubaíra, onde trabalha como gerente de uma empresa distribuidora de gás.
Oriundos do município de Juquiriçá (localizado a 15 km de Ubaíra), seus pais fixaram
residência em Ubaíra desde que se casaram, adquirindo uma pequena propriedade rural. São
lavradores, atualmente aposentados, e, segundo o jovem, não tiveram oportunidades de estudar,
pois sempre “lidaram com a roça” desde muito jovens. Sua mãe “sabe ler e escrever” e seu
pai, “mais ou menos”. Seu único irmão estudou até o Ensino Médio, quando assumiu um
trabalho no estado de Minas Gerais como gerenciador de máquinas, deixando a casa dos pais
aos 17 anos de idade.
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A trajetória escolar de Lucas sempre se deu em escolas públicas da cidade de Ubaíra,
onde fez todo o Ensino Fundamental e parte do Ensino Médio. Comenta que sempre gostou
muito de Matemática e que nunca foi preciso interromper os estudos, mas lembra de um
momento de dificuldade no primeiro ano do Ensino Médio, quando sofreu uma reprovação.
Ao cursar o terceiro ano, pelo incentivo da mãe e influenciado pelas atividades
desenvolvidas pelo IFBaiano em sua comunidade – Projeto Mãe Terra: cultivando e valorizando
saberes - decidiu participar do processo seletivo do PROEJA. Entendia, na época, que o curso
Técnico em Agropecuária “tinha tudo a ver” com a vida que possuía “lá na roça”, visto que
participava das tarefas na propriedade dos pais, ligadas à produção de hortaliças, mandioca,
café, dentre outros produtos.
Lucas comenta que sua mãe sempre o incentivou nos estudos. Entretanto, o ingresso no
PROEJA não fora bem visto por seu pai, pois significava a saída do jovem do cotidiano laboral
da propriedade da família. Seu pai desejava que, a seu exemplo, pudesse permanecer e trabalhar
na propriedade: “Meu pai queria que eu ficasse aqui para ajudar na zona rural. Só que minha
mãe me deu toda a força para eu ir. E isso me influenciou, sabe? Sei lá! Sempre ouvi minha
mãe demais”.
Ao chegar no PROEJA, lembra-se de ter tido algumas dificuldades relacionadas às
disciplinas profissionalizantes da área de agropecuária, mas comenta que “a turma se juntava
e se ajudava”, o que, na sua visão, foi muito importante para a permanência dos colegas no
curso, especialmente, aqueles que estavam a muito tempo fora da escola.
Os laços de amizade criados pela turma parecem ter sido determinantes no percurso do
curso, sendo mantidos após a sua conclusão. Fala com carinho: “Foi a melhor turma! Em toda
a vida que eu tive foi aquela turma do IF. Tipo assim, as pessoas gostavam de ajudar uma a
outra. Diferentemente daqui: cada pessoa era por si”. Comenta sobre as dificuldades inicias
de relacionamento, devido à novidade da convivência coletiva em regime de internato, que
foram superadas ao longo do tempo. Os comportamentos e práticas relacionados a bulling,
como gritos com palavras ofensivas ou “amarrar cadarço de sapato de outros alunos”, também
são lembrados pelo jovem, que acredita serem “coisa de calouro”.
Para Lucas, as experiências marcantes da época do PROEJA se referem mais ao Tempo
Comunidade do que ao Tempo Escola. As visitas técnicas que faziam, quando conheciam
inúmeras propriedades, os dias de campo e os projetos de extensão que desenvolviam nas
comunidades rurais, dos quais o jovem participava ativamente, eram atividades que lhe traziam
bem-estar. Em suas palavras: “Eu me sentia como se estivesse lá na roça, em casa, entendeu?”.
Avalia que a Alternância entre os tempos de formação foi um elemento positivo do curso, pois
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possibilitava que o jovem estudasse e também continuasse a ajudar os pais durante o Tempo
Comunidade.
De forma recorrente, Lucas demonstra preocupação com a conquista de autonomia e
independência financeira, relatando sobre sua busca por trabalhos que não se relacionavam com
as atividades agrícolas da propriedade da família.
Ainda durante o curso PROEJA, conta-nos que decidiu montar uma barbearia em
Ubaíra, na qual trabalhava “cortando cabelo” durante os fins de semana ou durante as
alternâncias dos tempos de formação. No período da noite, na barbearia, também fazia consertos
de aparelhos de som de automóveis, TVs, dentre outros aparelhos eletrônicos, ofício ensinado,
durante sua infância, por um tio que possuía uma eletrônica na cidade de Jiquiriçá. Afirma sobre
sua identificação com a área de informática e matemática e lembra também das aulas que teve
durante o PROEJA: “Tudo isso me influenciou muito a saber algumas coisas que eu sei hoje”.
Mas, as demandas da barbearia passaram a requerer a contratação de um ajudante que, somadas
às despesas com o aluguel do imóvel, fizeram com que o jovem desistisse da atividade.
Ao concluir o PROEJA, enviou currículos para diversas empresas do setor agropecuário,
pois tinha o pensamento de trabalhar como técnico agrícola e acredita que o currículo do
Instituto Federal seja “bem aceitável”. Chegou a receber algumas propostas para trabalhar em
outras localidades, mas decidiu não as aceitar por conta de sua preocupação com os pais: “Se o
meu irmão não tivesse ido, acho que eu teria saído”.
Como também havia enviado currículos para empresas de outros setores, recebeu uma
proposta para trabalhar em uma empresa de distribuição de gás na cidade de Ubaíra, onde
começou como entregador e chegou a gerente. Percurso descrito com orgulho pelo jovem, que
faz questão de evidenciar o seu progresso profissional nos últimos três anos.
No início dessa função, Lucas relata ter tido muitas dificuldades, pois precisou assumir
as atividades com o sistema eletrônico da empresa. Devido a sua curiosidade natural,
especialmente para assuntos voltados à eletrônica, e à ajuda do proprietário da empresa,
conseguiu superar as dificuldades. Declara ter uma “mente aberta” que o ajuda a se adaptar
rápido a novas situações, chegando a despertar admiração por parte de seu “chefe”: “Até na
entrega (do gás), Francisco se surpreendeu comigo, porque, os meninos aqui da rua levam um
ano para aprender as casas. Eu, uma pessoa da zona rural, com três meses na experiência, já
tinha aprendido”. Por tudo isso, Lucas afirma gostar muito do trabalho e compreende que está
se “dando bem”.
Por conta do trabalho, Lucas se divide entre a cidade e a “roça”, para onde retorna no
período da noite. Entretanto, muitas vezes precisa permanecer na cidade em horários noturnos
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e nas manhãs de sábado. O que fez com que seus pais decidissem adquirir um lote na cidade,
onde o jovem vem construindo sua casa e planeja morar de forma definitiva.
Por conta dessas experiências, Lucas se percebe como adulto: “Eu já batalho pelo que
eu tenho hoje, entendeu? Não fico esperando meu pai ou minha mãe. Na verdade, eu ajudo
meu pai e minha mãe. E eu sinto orgulho disso hoje”.
O trabalho no campo não parece estar no horizonte profissional de Lucas, muito embora
afirma preferir “mil vezes o campo do que a cidade”. Considera possível sobreviver do trabalho
no campo, mas às custas de “um trabalho muito duro” e de “uma vida muito sofrida”. Para o
jovem, a vida no campo seria melhor se as pessoas tivessem condições de adquirir
equipamentos e tecnologias que minimizassem o desgaste físico, “a enxada”.
É tipo assim, no campo a gente sofre mais do que na cidade. Por isso a maioria
das pessoas da zona rural tem desistindo do campo. É um pessoal que sofre
mesmo para ter as coisas, entendeu? E na cidade a gente não precisa sofrer
tanto, suar tanto para ter o mesmo dinheiro que a gente tem trabalhando no
campo.

A fala de Lucas sugere apontar para uma rejeição do trabalho agrícola, sinalizando, por
um lado, ao que Carneiro (2007, p.60) denomina de “novas demandas” no contexto rural, que
se assemelham à dos jovens urbanos e mobilizam os jovens do campo “a buscarem atividades
mais bem remuneradas e menos fatigantes que a agricultura”. Todavia, poderíamos também
interpretar como um desejo de permanecer no campo, dispondo, porém, de condições distintas
das formas atuais do exercício desta profissão” (WANDERLEY, 2007, p.29).
E para o jovem em questão, essa situação só tende a piorar, visto que as pessoas têm
“parado de plantar” e os jovens têm saído para as capitais “em busca de futuro”. Para Lucas,
“quase ninguém, jovem, hoje, quer uma vida no campo”, justificando a afirmação pelas
limitações no que se refere, por exemplo, ao lazer, quando destaca o futebol como única opção
para a juventude. Além disso, “só tem o Judas, reza, essas coisas assim...as únicas diversões
que tem na roça”. Lembra que, na época do projeto Mãe Terra, havia muitas brincadeiras em
sua comunidade das quais os jovens eram chamados para participar, “mas isso hoje acabou”.
Todavia, Lucas se vê como um “jovem da roça” e comenta que os jovens da cidade só
pensam em passar o tempo com “vídeo game, jogos de celular, futebol. Não pensam no futuro,
não pensam em trabalhar, não pensam em ajudar o pai mais a mãe. O jovem do campo, acho
que já nasce trabalhando e batalhando com seus pais”.
Ao que parece, Lucas não demonstra interesse em buscar muitas transformações em sua
vida, afirmando que seu trabalho atual esteja “bom demais no momento”. Ao mesmo tempo,
cogita a possibilidade de cursar o Ensino Superior, visto seu antigo desejo de estudar
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Matemática. Porém, além das limitações de tempo por conta do trabalho, o jovem acredita que
a continuidade dos estudos pode representar um retorno à dependência financeira dos pais: “Se
eu deixar de trabalhar para estudar, eu vou ter que contar com a ajuda dos meus pais...aí eu
não quero isso para mim”.
Comenta também sobre um colega que o está incentivando a participar do processo
seletivo para o Banco do Nordeste, para o cargo de Técnico em Agropecuária e que pretende
assumir a vaga, caso seja aprovado. Mas suas preocupações se voltam à questão dos pais, pois
o emprego seria em cidades mais distantes, sendo necessário deixar os pais sem cuidados.
Lucas quer manter o vínculo com o campo, afirmando que conservará a propriedade dos
pais na família, pois gosta da tranquilidade que esse ambiente oferece.
3.3.6 Luciano: “Aqui é onde eu vou ter o meu futuro. Meu futuro é aqui. ”
Encontramo-nos com Luciano na manhã de sábado, ao visitarmos a Feira do Agricultor
da cidade de Brejões. Ao chegar no espaço, percebemos que se tratava de uma ampla estrutura
frequentada por centenas de pessoas da região. Ali mesmo iniciamos nossa conversa com o
jovem que teve continuidade em outro momento, sob a forma de entrevista, realizada na área
de convivência da pousada na qual nos encontrávamos hospedados.
A princípio, Luciano não estava dentre os egressos do PROEJA que fariam parte da
pesquisa, por conta de possuir 34 anos de idade e, desse modo, ultrapassar os parâmetros de
faixa etária que havíamos delimitado (18 a 29 anos). Entretanto, ao saber de nossa presença na
cidade, o jovem demonstrou interesse de também contribuir com o estudo, o que nos fez refletir
sobre as contribuições que ele poderia nos oferecer, principalmente no que se refere às
experiências vivenciadas pelo jovem agricultor.
Luciano é solteiro e mora com o irmão e seus pais, estes já idosos, na comunidade rural
de Sapucaia – município de Ubaíra – onde nasceu, segundo suas palavras, com “parteira rural
comum”. Sua comunidade se localiza entre os municípios de Brejões e Ubaíra, distantes a 45
km entre si e unidos por uma estrada vicinal de terra.
Ainda criança, foi morar com os avós na cidade de Milagres para poder estudar, pois
não havia escolas perto de sua casa. Ao final da primeira etapa do Ensino Fundamental, retornou
para a casa dos pais, quando completou a quarta série em uma escola rural na própria
comunidade que oferecia as quatro primeiras séries desta etapa de ensino. A partir disso, passou
a estudar na cidade de Brejões até o Ensino Médio, por ser mais próxima de sua casa e também
por possuir o transporte escolar. Comenta que o irmão possui deficiência visual por conta de
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um descolamento de retina ocorrido quando criança, tendo, por este motivo, interrompido os
estudos em tenra idade.
Desde o início da entrevista percebemos a forte relação do jovem com a vida no campo,
mostrando-se inconformado com a decisão dos governos de desativar as escolas rurais e
transportar crianças pequenas para a cidade. Em sua visão, esse processo é “arbitrário”, pois
retira “os alunos muito cedo do vínculo do convívio familiar e rural”, incentivando a saída
precipitada dos jovens do campo e “fazendo aquele inchaço nas cidades”. Espanta-se com o
fato de, atualmente, haver no campo “menino de dez anos, que não sabe fazer uma plantação,
uma lerinha de alface, uma lerinha de coentro112”.
Sua vida escolar não foi atravessada por interrupções ou grandes dificuldades,
considerando ter sido sempre um “aluno dedicado, prestativo”. Lembra-se de ter ficado
reprovado uma única vez, logo que foi estudar na cidade. Tal situação é justificada pelo jovem
por conta de uma fratura no braço e também pela mudança de ambiente escolar e as influências
dos “meninos da cidade”.
Relata que seus pais “não possuem estudo”. Seu pai estudou até a antiga quarta série
primária e sua mãe apenas assina o nome. Entretanto, ressalta o apoio e incentivo que sempre
recebera deles em relação aos estudos, no sentido de incentivá-lo a participar de oportunidades
que os mesmos não tiveram quando jovens, visto que “trabalham desde os sete anos”. Lembrase de, quando criança, ouvir de seu pai: “Mesmo que fique no campo, mas que estude!”.
Na narrativa do jovem, é notório o orgulho que sente dos pais e pela luta que travaram
no campo durante toda a vida, enquanto agricultores familiares. Seu pai, atualmente com 81
anos de idade e sua mãe com 72, ainda lidam com a terra. Diz com admiração que seu pai “é
daquela época que as coisas, para virem para a feira, era na tropa. Aquela fileira de animais
trazia as cargas, as verduras, todo o tipo de plantação que existia na época”. A mãe, por sua
vez, é sua companheira de feira em dias de sábado, nas duas barracas da família,
responsabilizando-se sozinha por esse trabalho quando o jovem, por algum motivo, não pode
participar.
Além da feira, Luciano comercializa os produtos de sua propriedade através dos
programas governamentais de aquisição para merenda escolar que, embora envolvam uma
quantidade menor de produtos, os mesmos são mais valorizados financeiramente113. Relata, por
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Lera é como se denomina uma porção de terra onde se planta hortaliças.
Segundo a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e
Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de alimentos provenientes da agricultura familiar,
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exemplo, que uma caixa de chuchu de 30 kg é vendida na feira por dez reais, ao passo que para
o programa de merenda escolar a mesma caixa chega a ser vendida por trinta reais. A logística
desta atividade parece mobilizar, solidariamente, diversos agricultores familiares em torno um
propósito comum: “A secretaria manda a demanda. Aí a gente vai discutir entre nós o que é
que tem e quem tem aquilo. ‘Ah, eu tenho, mas não dá a quantidade.’ Aí, o outro tem e inteira.
E é isso aí! ”.
Luciano se entende como jovem, apesar de já ter assumido muitas responsabilidades
familiares. Enquanto jovem do campo, percebe-se como uma pessoa que precisa trabalhar na
terra e respeitar a natureza, demonstrando muita preocupação com o uso abusivo de agrotóxicos
e com o seu compromisso em deixar para as próximas gerações, “os futurantes” como ele diz,
um legado de cuidado com a terra. Entretanto, comenta que muitos jovens não pensam da
mesma maneira, o que justifica pela pressão e a influência que o sistema capitalista e a mídia
exercem nas pessoas, especialmente em relação ao consumo.
Segundo o jovem, “às vezes o campo não te dá tudo o que você almeja ou sonha”. Por
isso, acredita que os jovens vão para os grandes centros em busca de recursos financeiros que
os ajude na aquisição de bens materiais, na melhoria de condições de vida de suas famílias e na
conquista da liberdade.
Ao ingressar no IFBaiano, assim como os demais jovens participantes da pesquisa,
Luciano já havia concluído o Ensino Médio. A decisão em cursar o Técnico em Agropecuária
- PROEJA com Alternância se baseou na oportunidade de aprender novos conhecimentos e
técnicas que pudessem contribuir com as melhorias de sua propriedade e também de sua
comunidade.
Afirma não ter tido dificuldades de se adaptar à nova escola e ao convívio com outros
jovens mais novos, visto já possuir uma “cabeça mais madura”. Destaca a importância do
futebol no processo de integração com os colegas, especialmente com aqueles que ficavam em
regime de internato, como era o seu caso e dos demais estudantes do PROEJA. Lembra com
saudade das aulas de campo e das atividades práticas que preparavam e desenvolviam junto aos
demais alunos dos cursos técnicos e superiores da Instituição. Esses momentos, segundo
Luciano, contribuíram para que os outros alunos vissem o PROEJA “com outro olhar”.
No momento em que a gente começou a explicar sobre o sistema agrícola
mandala, o consorciamento de plantas, o controle biológico, foi onde a gente

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.
Disponível
em
https://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-eixos-de-atuacao/pnae-agricultura-familiar.
Acesso em jun. 2019.
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teve aquela repercussão, pois até então, nem a gente saía para expor o nosso
curso e nem eles chegavam até a gente para perguntar como é esse curso.

As dificuldades que tinham em relação a alguns conteúdos, especialmente os que
envolvem cálculos, era contornada com a realização de grupos de estudo, com apoio dos
professores, que envolvia aulas extras no turno da noite. Rotina “maçante”, segundo o jovem,
pois como o curso era integral, já haviam tido aulas nos dois turnos diurnos.
Para ele, a Pedagogia da Alternância teve um papel importantíssimo no curso,
principalmente porque permitiu a realização dos estudos de forma concomitante com o seu
trabalho na propriedade da família. Destaca que a Alternância possibilitava a integração entre
a teoria e a prática, pois no Tempo Escola aprendiam teoricamente sobre técnicas
agroecológicas, por exemplo, e no Tempo Comunidade, podiam experimentar essas técnicas na
própria comunidade ou nas comunidades dos colegas.
Os dias de campo – atividade do Tempo Comunidade – também foram lembrados com
saudade por Luciano, como uma forma de socializar com outros agricultores da região os
conhecimentos que desenvolviam durante o curso: “A gente ensinou a compostagem, a fazer os
defensivos naturais, os compostos líquidos de adubação e fertirrigação, né? Tudo natural com
sobra de cultura, sobra de todo o tipo de cultura, para poder estar aplicando nas hortas”.
Na sua visão, o sucesso do PROEJA com Alternância se deve muito ao fato de sua
origem estar ligada a um projeto em execução na região - Mãe Terra: cultivando e valorizando
saberes. A maioria dos alunos do curso participava desse projeto, cujo desenvolvimento
identificou a demanda por uma formação que visasse a preparação das pessoas do campo para
lidar melhor com os cultivares e também com a terra, o que favoreceu o engajamento dos jovens
e adultos agricultores da região.
A conclusão do PROEJA lhe trouxe, por um lado, o orgulho de ter se formado em uma
Instituição tida como de excelência e a satisfação pelo vínculo de amizades criado e fortalecido
pela convivência durante os anos de formação. Por outro lado, destaca com certa tristeza, sua
frustração em relação à continuidade de um projeto semeado e nutrido durante o curso: a
formação de uma cooperativa de técnicos que visasse a assistência técnica aos agricultores das
comunidades rurais da região (também mencionado no relato de Genivaldo). Com o término do
curso, a maioria dos colegas se espalhou em busca de trabalho e/ou estudos, e a ideia da
cooperativa foi perdendo força.
A vida no campo poderia ser melhor, para Luciano, se houvesse realmente o interesse
dos governos em desenvolver políticas públicas específicas para o campo, especialmente para
a agricultura familiar que, nas suas palavras, “abastece o país todo”. Em sua visão, os grandes
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investimentos são para o agronegócio, vinculado a uma produção em grande escala que “não é
uma produção nem saudável e nem também está ligada diretamente à mesa do ser humano”.
Já na agricultura familiar, observa-se a preocupação de produzir alimentos mais saudáveis,
diminuindo ou eliminando o uso de produtos químicos. Além disso, é uma atividade que
envolve toda a família.
Nesse contexto, ressalta a importância das associações rurais, cuja participação fortalece
o agricultor familiar, pois possibilita o acesso e participação dos programas do governo, como
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE).
Sem a associação eu acho que fica mais difícil, porque hoje tudo eles querem
comprar ou de associados ou de cooperados, né? Então a associação é um
estímulo e é uma sobrevivência para o homem do campo. Até os acessos a
crédito são através da associação. Compra de insumos orgânicos, ou coisa
assim, você vai comprar em associado, você compra em quantidade e você tem
mais desconto, né?

Apesar de morar em uma região com muitos problemas relacionados ao abastecimento
de água, a propriedade da sua família não enfrenta essa dificuldade, pois está situada na
chamada “zona da mata”, onde o nível de chuvas costuma ser ainda generoso. Sua maior
dificuldade se refere ao escoamento da produção da propriedade da família. O polo mais
próximo da Central Estadual de Abastecimento (CEASA)114 fica no município de Jaguaquara
(aproximadamente 65km de Brejões), e envolve gastos com frete que, na maioria das vezes,
não é compensatório. Destaca a importância da associação também neste aspecto, pois
possibilita a união de vários agricultores: “Cada um com seus dez ou quinze tipos de produtos,
que vai fazer um frete só, barateando os gastos com o frete para vender lá diretamente”.
Fala com alegria das partidas de futebol que acontecem “tanto no campinho de grama
como no terrão mesmo”. Além disso, destaca a importância das igrejas no meio rural, como um
estímulo ao desenvolvimento de atividades culturais e inclusão dos jovens na comunidade.
Sobre seus projetos e planos para o futuro, Luciano expõe o desejo de ver toda a sua
propriedade produzindo. Como sua irrigação é por gravidade, não possui condições de utilizar
toda a área da propriedade na produção, precisando para isso de um sistema de bombeamento
elétrico que favoreça a chegada da água em pontos mais altos e distantes, o que não é viável em
termos financeiros. Segundo ele, a realização do curso Técnico em Agropecuária agregou
conhecimentos à sua prática como agricultor que tem ajudado muito na realização deste sonho.

114

Empresa estatal ou de capital misto destinada a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a
comercialização de produtos da hortifruticultura a nível de atacado em uma região.
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Entretanto, acredita que o curso superior em Agronomia iria ajudar ainda mais a resolver os
problemas da propriedade.
Na verdade, o desejo de cursar Agronomia se funda em algo mais amplo que melhorar
sua propriedade. Crê que, como engenheiro agrônomo, teria condições e conhecimentos para
“abraçar mais as outras comunidades e buscar algo a mais para o campo”. O que, de fato, já
vem fazendo, visto que já realiza, voluntariamente, atividades em propriedades vizinhas
relacionadas à coleta e análise de solo, por exemplo. No entanto, este curso só é oferecido na
cidade de Cruz das Almas, que possui um campus da UFRB (distante 150 km da cidade de
Brejões). A decisão pelo curso tem sido dificultada pela distância e pela necessidade de seu
afastamento do convívio familiar, o que lhe traz certas preocupações, considerando a idade dos
pais e a situação do irmão.
3.3.7 Mariana: “E desde quando eu nasci eu moro nessa comunidade. É Mamão do Mato,
Brejões, Bahia”.

O primeiro encontro com Mariana aconteceu na Biblioteca da UFRB, em Amargosa.
Durante o percurso entre a moradia estudantil e a universidade, percebemos os fortes vínculos
da jovem com a cultura campesina da região. Menciona sobre o desenvolvimento de seu TCC,
que buscará refletir sobre a relação entre a Educação do Campo e o pertencimento e identidade
camponeses, materializadas pelas tradições culturais de sua comunidade, Mamão do Mato.
Espontânea e extrovertida, a pequena jovem demonstrou grande vontade em falar sobre suas
experiências, demarcando com frequência sua identidade com o campo.
Na comunidade rural de Mamão do Mato participamos de uma reza denominada Roda
de Sete Meninos, em homenagem a São Cosme e São Damião, seguida do Samba de Roda.
Tivemos a oportunidade de estar na casa da jovem, conhecer seus filhos, pais e também a Casa
de Farinha comunitária, onde, além da farinha, a família e a comunidade preparam o beiju, de
forma artesanal115.
Mariana, 29 anos de idade, mãe de dois filhos, reside na pequena comunidade rural de
Mamão do Mato, pertencente ao município de Brejões, distante 30 km da cidade. A comunidade
é constituída por, mais ou menos, vinte famílias, e é ali que nasceu e cresceu, junto a seus pais
e outros familiares. Conta-nos que, quando jovem, seu pai participava das rezas na cidade de
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Iguaria de origem indígena, muito comum no Nordeste do Brasil, feita com a massa da mandioca ralada e
peneirada.
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Milagres, onde conheceu sua mãe e formaram uma família de sete filhos, três homens e quatro
mulheres, das quais duas moram na cidade de São Paulo, para onde foram em busca de trabalho.
Os demais moram todos na região ou mesmo na comunidade.
Seus pais estudaram até a 3ª série do Ensino Fundamental. Recentemente, sua mãe
recomeçou os estudos na EJA, no período da noite em Brejões, e está cursando a 4ª série.
Quanto aos irmãos, apenas um não concluiu o Ensino Médio.
Mariana nos conta que teve uma “vida corrida e sofrida”, mas que o sofrimento serviu
para abrir portas e possibilidades para o seu crescimento, autonomia e para a continuidade dos
estudos. Aos 16 anos de idade, morando com seus pais e iniciando o Ensino Médio em Brejões,
teve seu primeiro filho, afirmando ter sido “abandonada grávida, com quatro meses” de
gestação. Passado algum tempo, começou a reconstruir sua vida familiar, iniciando um novo
relacionamento, do qual veio seu segundo filho, mas foi surpreendida com o falecimento de seu
companheiro. Com muita emoção, relata que todo esse processo “foi muito sofrido”, chegando
a pensar em acabar com a própria vida. Mas, em todos esses maus momentos, destaca que
sempre pode contar com o apoio de seus familiares que a acolheram e a ajudaram a superar a
tristeza e a cuidar de seus filhos.
Após o nascimento do segundo filho, retoma os estudos, interrompidos desde a primeira
gravidez, passando a viver com seus dois filhos em sua casa, também na comunidade, próxima
à casa dos pais.
Em toda a sua trajetória escolar, Mariana só estudou em escolas públicas. As primeiras
séries do Ensino Fundamental foram feitas na escola de sua comunidade, tendo realizado as
séries finais em uma Escola Família Agrícola (EFA) da região que trabalha com a Pedagogia
da Alternância.
Ao ingressar no PROEJA já possuía o Ensino Médio. Quando estava no segundo ano
do curso, prestou vestibular para a UFRB, ingressando no curso de Licenciatura em Educação
do Campo, o qual começou a cursar concomitantemente com o PROEJA. Orgulha-se dessa
conquista, pois representa a realização do sonho de seu pai e do seu próprio.
Seu relato mostra que o sistema da Alternância tem sido um diferencial na trajetória
escolar da jovem, que acredita não possuir condições de estudar em um sistema tradicional de
ensino, devido aos compromissos que possui com o trabalho na propriedade da família e com
os seus filhos.
Em toda a sua narrativa, não são raros os momentos em que menciona a importância do
PROEJA em sua vida, na vida da comunidade e em suas atuais experiências acadêmicas. Os
dias de campo são lembrados com muita saudade e satisfação, pois, segundo ela, eram
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momentos de integração com a realidade de cada jovem e adulto do curso e também com os
saberes de suas comunidades.
Recentemente, participou do reencontro dos primeiros egressos do PROEJA, e se mostra
esperançosa com a abertura de uma nova turma no IFBaiano. A pedido da Instituição, ela e
mais outros colegas conferiram uma palestra destinada aos professores, na qual relataram as
experiências e percepções que tiveram com o curso.
Afirma não ter tido dificuldades no que se refere ao desenvolvimento das disciplinas
durante o curso Técnico em Agropecuária PROEJA, visto que ele “dá norteamento para atingir
algumas metas a partir da comunidade e da vivência como agricultora”. O grande impacto
percebido, segundo a jovem, “foi o preconceito de estar dentro do Instituto como ‘do campo’
e como mulher do campo”, o que também aconteceu ao ingressar na universidade. Com certa
mágoa, relata sobre o desafio enfrentado nestes espaços em relação a oralidade e escrita
acadêmicas:
Foi um desafio muito grande, porque assim, eu tive muita dificuldade para
escrever. Não é porque eu falo errado! É de origem do lugar! Então escrever
de forma acadêmica é muito complexo. Eu senti muita vontade de desistir por
esses algos. Mas, aí, eu disse assim: ‘É, cada passo a gente vive uma coisa.
Mas as minhas origens, a minha fala, eu não consigo esquecer’. Hoje em dia,
já tenho a escrita bem melhor. Mas eu não deixei as origens, não!

A escolha pelo curso superior de Licenciatura do Campo se deve à sua identidade do
campo, sendo também uma forma de permanência nesse espaço, pois as alternâncias são de
“quarenta e cinco dias na escola, na universidade, e dois a três meses em casa”, o que
proporciona à jovem a possibilidade de organizar os tempos de formação e as atividades tanto
na universidade, quanto na(s) comunidade(s). Durante o Tempo Comunidade, trabalha também
como agricultora familiar e em sua criação de cabras.
No Tempo Universidade, seu pai e sua família tomam conta dos seus filhos e de suas
tarefas na propriedade para que ela consiga participar das aulas e atividades presenciais.
Normalmente, nos finais de semana, a jovem retorna para casa, mas muitas vezes permanece
na universidade por demandas acadêmicas ou mesmo por questões de ordem financeira.
Para se manter na universidade, Mariana conta com o apoio de auxílio estudantil,
especialmente relacionados ao Programa de Permanência da Alternância (PPA)116, às Políticas
Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAE) e ao Programa Institucional de Bolsas de
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Destina-se a estudantes regularmente matriculados no curso de Licenciatura em Educação do Campo, em
regime de alternância, nos Campus de Amargosa e Feira de Santana. A bolsa se refere ao repasse mensal de R$
400,00 (quatrocentos reais) para auxiliar nas despesas referentes às atividades acadêmicas.
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Iniciação à Docência na Licenciatura da Educação do Campo (PIBID) Diversidade de Educação
no Campo.
Fala da importância do PRONERA em sua vida e também na vida dos jovens do campo,
na medida em que auxilia na permanência na universidade. Em suas palavras, “é uma porta
aberta para o pessoal do campo estudar”. Por outro lado, demonstra preocupação com os
frequentes cortes ocorridos em diversos programas, como o PIBID, por exemplo, destacando a
necessária mobilização de estudantes e professores da universidade em prol do retorno desses
recursos.
Entendendo as políticas públicas como “suporte para as pessoas ficarem no campo”,
afirma que, apesar de terem avançado, as políticas para a juventude do campo ainda não dão
conta de contribuírem efetivamente “para que o jovem não saia do campo”. Acredita que os
problemas da permanência do jovem em sua região seriam resolvidos, ou minimizados, pelo
investimento em tecnologias de convivência com o semiárido – como as cisternas por exemplo
– e pela retomada da demarcação de terras da reforma agrária. Comenta que quem não tem
terra, normalmente trabalha em “terras de herdeiros”, que não atendem à toda a demanda da
região: “Porque não tem o espaço! Algumas famílias têm três tarefas, duas tarefas de terra117.
Mas muitas vezes tem gente que nem tem. Vai trabalhar aonde? Aí, sai do campo! ”.
A jovem se mostra preocupada com o fechamento das escolas do campo e nos conta que
a escola de sua comunidade foi desativada quando ainda era adolescente, lembrando-se da
resistência das pessoas para a manutenção de algum patrimônio da escola na comunidade: “A
gente sentou nas cadeiras e não deixou eles carregarem todas as cadeiras. ‘Vocês vão levar
uma. Essas que estão aqui, a gente vai ficar sentada. Vão servir para atividades da
catequese’”. Dessa forma, a antiga escola funciona atualmente como espaço para missas, rezas,
festas e atividades da associação: “O governo fechou, mas a gente não deixou fechada”.
Mariana define o campo como “lugar de vivência, como lugar de cultura, como lugar
socioeconômico e de segurança alimentar”. Acredita ser possível viver no campo e do trabalho
no campo, mas denuncia a carência de políticas públicas em prol de seu desenvolvimento, da
permanência das pessoas e da melhoria de suas condições de vida.
Reconhece-se como uma jovem do campo e afirma que essa condição envolve a
identidade e o pertencimento com as origens do camponês, com a vivência familiar e com a
comunidade. Para ela, os jovens da cidade não possuem esse vínculo familiar que o trabalho
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Tarefa de terra é uma unidade de medida agrária, originada das terras destinadas ao plantio da cana de açúcar,
comumente usada na Bahia e em estados da região Nordeste, que equivale a 4.356m².
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coletivo proporciona. Mariana trabalha “na terra desde menina” e credita aos pais os valores
familiares, a identidade do campo e a realização de seus projetos.
Eu lembro que a gente trabalhava junto com os familiares. A gente trabalhava
em mutirão, todo mundo junto para plantar mandioca, para plantar outros
tipos também, outras plantações. Então, essa criação que paínho mais maínha
me deram, eu acredito que foi para me tornar mais ainda uma jovem do campo.

Entende que a coletividade dá segurança às pessoas que vivem no campo: “Trabalhar
em coletivo, trabalhar em organização, trabalhar em outros movimentos como o sindicato,
como cooperativa”. Atualmente, é presidente da Associação dos Produtores Rurais do
município de Brejões, que engloba três comunidades rurais. Relata que desenvolve “trabalhos
na comunidade com crianças e com grupo de mulheres”, e também o projeto denominado
Guardiões de Sementes118, mencionando com orgulho a constituição de um núcleo de sementes
na comunidade, ideia que surgiu durante o curso PROEJA, nas discussões sobre soberania
alimentar.
A religiosidade e as manifestações culturais são aspectos marcantes no campo, e são,
segundo a jovem, tanto “um meio coletivo de concentrar as pessoas para uma festa, de algum
tipo de santo”, quanto “um centro de cultura”. Sua comunidade, Mamão do Mato, é a mais
expressiva nesse aspecto na região, destacando-se o Samba de roda e o Caruru. Enquanto nos
explica que “o samba é o movimento da reza e do Caruru”, canta com entusiasmo vários
sambas e cantigas, comentando que as crianças e jovens de sua comunidade também se
envolvem nessa tradição.
Além dessas manifestações, Mariana cita as brincadeiras como elementos importantes
do cotidiano de crianças e jovens no campo e que ainda são comuns em sua região, como o
Boca de Forno119, os Sete Caco120, o Guiador121 e o Pula Corda. Seu relato evidencia toda a sua
paixão com o modo de vida do campo e com os costumes de sua comunidade. Meio que como
um suspiro, a jovem diz: “Ah, menina! Eu prezo, viu? Eu prezo muito a minha comunidade! ”.

118

Os guardiões e guardiãs de sementes crioulas buscam resgatar e preservar sementes, saberes tradicionais e
práticas agroecológicas, visando diminuir a dependência da agricultura do uso intensivo de agrotóxicos e estimular
a independência econômica de agricultores familiares.
119
Brincadeira infantil em que um dos participantes, chamado de "mestre", distribui tarefas que os demais devem
cumprir, sob pena de pagarem uma prenda como forma de castigo.
120
Jogo constituído por duas equipes, distribuídas em dois campos. Na linha que divide os campos, todos vão jogar
sete cacos desarrumados. Cada jogador deve correr e arrumar os cacos e voltar para seu campo antes que alguém
do outro time consiga queimá-lo, arremessando uma bola. Vence o jogo o time que mais queimar pessoas e
conseguir juntar os cacos.
121
Brinquedo constituído por uma rodinha de aço e um guiador – pedaço de arame rígido e reto - que possui uma
extremidade dobrada em forma de U (gancho) e a outra fixada num sabugo de milho (cabo) (MARQUES, 2001).
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Reafirma o seu desejo de utilizar os conhecimentos construídos em toda a sua trajetória
escolar e acadêmica em trabalhos junto a movimentos sociais, cooperativas e associações, e
pensa também em atuar como docente em turmas de EJA no campo, muito embora reconheça
a carência e ausência da oferta desta modalidade nesse espaço. “Esse é o meu projeto: ficar no
lugar e criar um grupo de pessoas que possam estar interagindo comigo. E é para isso que eu
estou estudando!”
***
Os relatos de vida dos sujeitos desta pesquisa revelam que suas experiências possuem
características comuns e “comungam de cumplicidades sociais que os vinculam para além de
circunstâncias momentâneas” (PAIS, 2011, p.247). O que nos permite percebê-los como
pertencentes a um mesmo grupo social: são jovens que vivem no ou do campo, oriundos de
comunidades rurais de municípios situados no mesmo Território de Identidade; são indivíduos
trabalhadores, pertencentes a camadas populares; são sujeitos situados em uma mesma faixa
etária (jovem-adulto); e, são egressos de uma mesma formação profissional em EJA.
Suas experiências acontecem em condições materiais e culturais determinadas, que os
leva a enfrentar desafios ou provas que são comuns às suas vivências, mas que se diferenciam
em função da singularidade de suas construções biográficas individuais, nas quais dispõem de
diferentes suportes, a partir dos quais podem dar diferentes respostas aos desafios enfrentados.
No movimento desse processo de individuação (MARTUCCELLI, 2010), conhecer as
experiências dos jovens egressos possibilita entender também a maneira pela qual mobilizam
os suportes disponíveis em seu campo de possibilidades frente ao desafio de fazer escolhas e
organizar seus projetos.
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CAPÍTULO 4

Experiências e dimensões intervenientes na organização de projetos de vida dos
jovens do campo egressos do PROEJA com Alternância

Neste último capítulo da tese, buscamos tratar as temáticas específicas que circundam o
problema de pesquisa proposto para a investigação, relacionando-as de maneira a nos
possibilitar compreender, a partir dos elementos que constituem os relatos de vida dos jovens
egressos da primeira turma do curso Técnico em Agropecuária – PROEJA com Alternância, as
experiências por eles vivenciadas no cotidiano dessa formação, articulando-as como fatores que
atuam na organização de seus projetos de vida.
Para além das experiências vividas na formação profissional, as vozes e histórias dos
jovens revelam que suas escolhas se redimensionam por outros elementos latentes.
Considerando que a atividade da pesquisa demanda fazer recortes e arranjos para torná-la
exequível, selecionamos, para fins de análise, alguns aspectos que emergiram na pesquisa de
campo que, na nossa percepção, respondem de forma mais objetiva aos questionamentos
iniciais referentes aos sentidos de ser jovem no campo e aos desafios e possibilidades que atuam
na configuração de seus projetos.
A abordagem de análise adotada, parte da compreensão de que, ao articularem vivências
passadas e atuais, os jovens (re) elaboram suas perspectivas futuras (BOUTINET, 2002;
VELHO, 2003), modificando suas experiências. Ao fazê-lo, alteram, de alguma maneira, o seu
papel nesse processo, modificando também a forma pela qual sentem e percebem a sua
realidade (THOMPSON, 1981).
Nesse entendimento, a categoria experiência busca mediar a articulação entre indivíduo
e sociedade, possibilitando perceber a ação humana nos processos históricos e sociais (DUBET,
1994). O objeto de análise, portanto, não é a experiência em si, mas o que ela produz enquanto
interferência nas decisões tomadas pelos jovens e nas escolhas que fazem, podendo atuar como
fatores intervenientes na construção de seus projetos de vida.
Conhecer os sentidos dessas experiências possibilita entender também a maneira pela
qual os sujeitos mobilizam os suportes disponíveis em seu campo de possibilidades frente às
provas com as quais se defrontam ao longo da vida. A noção de prova (prueba)
(MARTUCCELLI, 2006) aponta para a existência de conjunto estrutural de desafios existentes
em casa sociedade, em determinado tempo histórico. Ao mesmo tempo, reconhece as
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particularidades dos sujeitos, que os leva a responder de formas distintas à vivência de uma
situação difícil, podendo produzir diferentes resultados no seu enfrentamento.
Nesse movimento, os jovens se expõem e atravessam “um espaço indeterminado,
pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade” (DAYRELL, 2016, p.18). Pode-se
dizer que suas experiências também se constituem “como um território de passagem e de
transformação” (DAYRELL, 2016, p.19).
É importante destacar que as vivências significativas aos jovens, mencionadas durante
o processo de entrevista, originam-se no cotidiano de suas relações em seu território. Para fins
de sistematização, essas vivências foram situadas em dimensões, cuja análise parte da premissa
de reconhecer a inseparabilidade existente entre as mesmas, buscando entendê-las a partir de
uma perspectiva interseccional122 que articula os desafios enfrentados em diversos contextos
(escola, família, políticas, etc.), muitas vezes, colocando os sujeitos mais expostos aos trânsitos
das estruturas nas quais são construídos. Em nossa percepção, é a partir dessa compreensão que
os elementos analisados tencionam e orientam suas escolhas e perspectivas.

4.1 Experiências formativas no Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio PROEJA com Alternância: articulação com perspectivas e projetos dos egressos

Os dados produzidos pelo processo de entrevistas com os sete jovens participantes da
pesquisa permitem constatar que as experiências vivenciadas no processo formativo, por meio
do curso Técnico em Agropecuária – PROEJA com Alternância, revelaram-se como elementos
que redimensionaram, de alguma maneira, suas perspectivas e ações, ante as relações com o
território e com outros espaços de socialização.
As evidências seguintes explicitam um conjunto de sentidos atribuídos pelos egressos
que correlacionam a formação profissional com interpretações que ganham, em alguns casos,
significados de mudança e transformação da forma pela qual percebiam-se a si mesmos, a
comunidade e o mundo.
Eu me encontrei aqui, a partir do PROEJA (Edleuza).
O PROEJA foi um marco muito importante na minha vida (Geovane).
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O conceito de interseccionalidade foi sistematizado pela feminista norte-americana Kimberlé Crenshaw, que o
define como “uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da
interação entre dois ou mais eixos da subordinação” (CRENSHAW, 2002, 177). A autora destaca o uso da
interseccionalidade como instrumento teórico-metodológico para se pensar as múltiplas exclusões e a forma pela
qual as ações e as políticas específicas geram opressões, bem como as alternativas concretas de enfrentamento
desses paradigmas.

167

O curso serviu para abrir nossos olhos, não só voltado para a agricultura,
mas para a comunidade (Gelisiane).
O PROEJA foi um marco inicial para a mudança (Genivaldo).
Influenciou muito a saber algumas coisas que eu sei hoje (Lucas).
Ah, o Proeja foi muito importante. Vivenciei histórias, né? Cada um tinha uma
história de vida. A gente tinha colegas do curso que tinha 54 anos. Eles tinham
uma vivência de vida maior, né? Acho que foi um engajamento muito bom.
Tanto nas perspectivas de aprendizado técnico, como também de vivência
(Luciano).

Entendemos que essas declarações evidenciam a vivência de uma formação
transformadora, na concepção de Freire (1979), que influenciou tanto em suas ações, quanto na
capacidade de reflexão sobre as mesmas. Conforme acentua Thompson (1981), é pela
experiência que os sujeitos constroem e reconstroem suas concepções, pensamentos e práticas.
Nas próximas seções, buscamos apresentar a articulação entre as vivências significativas
aos jovens egressos durante a formação profissional e o processo de organização de projetos,
ações e perspectivas, a partir das seguintes dimensões: fortalecimento dos vínculos
comunitários; desenvolvimento sustentável do meio; emprego/trabalho e continuidade de
estudos; e preconceito e discriminação.

4.1.1 Fortalecimento dos vínculos comunitários

Ante à tendência dominante que compreende o meio rural como lugar de atraso e a vida
no campo como impraticável diante dos processos de urbanização e industrialização, cabe
destacar que a proposta da formação profissional em Alternância prima pela valorização das
raízes e da cultura dos sujeitos do campo e busca desenvolver um processo educativo que
fomente uma outra forma de olhar para as comunidades rurais. Um olhar que busque enxergar,
como diria a jovem Gelisiane, “que a comunidade tem as suas fraquezas, mas também tem
potencialidades”.
No conjunto dos diversos significados atribuídos pelos egressos à formação profissional
em Alternância, percebemos a tendência de enfatizar elementos que apontam para o
desenvolvimento de práticas e experiências diferenciadas que visam aproximar os jovens de
suas realidades e comunidades rurais, com intuito de ampliar o conhecimento sobre as mesmas.
Em seus relatos, os jovens também se atentam para os sentidos referentes à contribuição do
processo formativo para o despertar de reflexões sobre as possibilidades de intervenção na
transformação dessas realidades.
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A minha relação com a comunidade se aproximou a partir do PROEJA, porque
a gente ganhou muito com os dias de campo que a gente desenvolvia e se
aproximou mais das comunidades (Edleuza).
Você tem acesso a informações, a conhecimentos. Então você consegue ser
capaz de mudar algumas coisas na comunidade. Você tem essa capacidade de
ter um olhar diferente sobre ela (Lucas).
A gente fazia pesquisas de campo como forma de se envolver com a
comunidade, trazendo algumas atividades práticas que a gente desenvolvia no
curso (Geovane).

Ainda que os jovens destaquem, em seus relatos, a importância dos conhecimentos
construídos durante o Tempo Escola, foram predominantes as referências das atividades do
Tempo Comunidade, especialmente os Dias de Campo, no que se refere às contribuições ao
fortalecimento identitário e dos vínculos comunitários.
Através da auto-organização coletiva desse instrumento pedagógico de trabalho de
campo, os jovens visitavam às comunidades rurais, buscando conhecer seus problemas e
necessidades que se tornavam bases para a construção de conhecimento teóricos e também para
o planejamento de ações de intervenção. Nesse movimento, buscavam também valorizar e
recuperar o saber camponês dos moradores das comunidades situadas no entorno da instituição,
ao mesmo tempo que ensinavam e transmitiam a base da ciência.
O fragmento da fala do jovem Geovane, referente a uma atividade que se propôs a
atender uma demanda de uma determinada comunidade rural, exemplifica essa percepção:
Teve algumas atividades, como a produção de iogurte e produção sustentável,
que a gente teve acesso lá no instituto e já viemos para a comunidade como
disseminadores. A gente passava esses cursos para as comunidades que
apresentavam aquela necessidade. Com o auxílio dos professores, é claro, mas
a gente tinha toda a responsabilidade de organização e de demonstração de
conteúdo (Geovane).

Percebemos que as experiências vividas pelos jovens nessas atividades interferem no
próprio exercício da cidadania em suas próprias comunidades, enquanto prática de direitos e
deveres. Um dos compromissos da proposta pedagógica em Alternância é com a mudança e
transformação da realidade, partindo sempre do contexto existencial dos jovens e do respeito
aos saberes por eles já construídos na vida e no trabalho.
Compreendemos que as vivências no processo educativo proporcionaram um olhar mais
ampliado para a realidade, que buscava, primeiramente, entendê-la, para depois intervir com a
busca de melhorias. A relação escola-vida-trabalho constitui-se como um dos princípios que
fundamentam a prática pedagógica em Alternância, sendo a experiência considerada como
suporte do processo educativo (GIMONET, 2007).
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Ao observarmos os relatos de vida jovens, podemos constatar a constante preocupação
com os problemas das comunidades e com a busca de alternativas para resolvê-los. Edleuza e
Mariana, por exemplo, demonstram essa percepção ao relatarem sua atuação em movimentos e
atividades, muitas vezes por elas organizados de forma espontânea ou no âmbito do curso de
Licenciatura em Educação do Campo, relacionadas à cultura popular regional, à discussão de
temáticas voltadas à identidade e à valorização do campo, a eventos envolvendo instâncias
governamentais regionais para o debate sobre a importância da presença da escola na
comunidade rural, e também à necessidade de oferta de uma educação contextualizada para os
moradores das comunidades rurais.
Essa é nossa preocupação! A gente aqui discute muito sobre a questão da
escola na comunidade. É tanto que, agora em novembro, eu e Mariana
estamos organizando o Fórum de Educação no Campo, no município. Porque
a gente discute aqui, mas não adianta a gente ficar falando, se não tem escola
do campo (Edleuza).

Esses exemplos nos levam a pensar que as experiências vivenciadas durante o Tempo
Comunidade, estimularam nos jovens o fortalecimento dos vínculos com suas comunidades e
com o próprio Território Vale do Jiquiriçá, o que pode ter contribuído para o maior
conhecimento e envolvimento com suas realidades.
Reforçamos neste ponto que, para além dos princípios da Pedagogia da Alternância, o
processo formativo vivenciado por esses jovens é voltado para o ensino integrado, enquanto
finalidade do PROEJA que visa integrar a Educação Básica com a Educação Profissional. Nesse
sentido, assume-se o desafio de, por um lado, efetivar essa integração a partir do conhecimento
da realidade dos sujeitos trabalhadores, buscando promover a integração social do educando
pela compreensão do mundo do trabalho (BRASIL, 2007). Por outro lado, propõe-se a enfrentar
o desafio de articular esse tipo de formação com a necessária transformação da sociedade em
função dos interesses sociais e coletivos da classe trabalhadora (BRASIL, 2007).
Na proposta da Alternância, a formação integrada e integral buscar ser, também,
emancipatória, compreendendo que “cada pessoa é distinta e completa em si mesma, mas ao
mesmo tempo é coletiva, porque vive numa comunidade” (BORGES, et al., 2012, p.41). Nessa
perspectiva, entendemos que as experiências vivenciadas na formação profissional PROEJA
com Alternância apontam para a formação integral dos sujeitos que se quer conscientes e
transformadores de seu ambiente.
Concordamos com Silva (2017) que, em sua tese sobre a relação entre trabalho,
emancipação e alternância, afirma que na formação em Alternância o jovem se configura como
um investimento comunitário, ou seja, um potencial agente transformador da realidade existente
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em cada comunidade. Esse potencial emancipatório, segundo o autor, reside na aproximação e
no envolvimento dos sujeitos com as comunidades rurais, sendo um movimento que lhes
fornece os instrumentos necessários ao desenvolvimento da capacidade de transformação de
sua realidade e da realidade de sua comunidade.
O processo que leva à emancipação no âmbito da Alternância materializa-se
na superação das adversidades por parte dos alunos, na reconquista da
confiança das comunidades, na reafirmação do projeto de vida todos os dias,
em cada comunidade, e não apenas para si [aluno], mas também para todos os
envolvidos, direta e indiretamente, no processo formativo (SILVA, 2017,
p.112).

Os sentidos atribuídos pelos jovens ao PROEJA com Alternância, delimitam a
ressignificação de suas relações frente às suas famílias e aos contextos comunitários,
objetivando-se à sua preparação para o trabalho e para a vida em comunidade, visando, nas
palavras de Mariana, “continuar a própria experiência com as comunidades”. Dessa forma,
inferimos que o processo educativo vivenciado se configura como elemento de conexão com a
comunidade rural de origem desses jovens, deixando evidente a necessidade de envolvimento
da juventude com suas necessidades e problemas.
Pelos exemplos mencionados anteriormente, podemos pensar que as narrativas dos
jovens egressos indicam que, apesar dos limites impostos pelas condições sociais no campo,
especialmente para os jovens de camadas populares, esses sujeitos estão elaborando e
realizando projetos de vida que incluam o campo. Propósitos que ultrapassam, muitas vezes, as
questões de natureza pessoal ou individual, aproximando-se, assim, da dimensão coletiva do
projeto vital (LECCARDI, 2005; KLEIN, 2011), na qual se observa uma necessidade de
satisfação pessoal a partir da participação ativa na sociedade, do diálogo com a experiência do
território e das preocupações com transformação do meio e de suas realidades.
Ao comentarem sobre suas perspectivas futuras, os jovens se estendem à comunidade e
ao bem-estar social, demonstrando uma visão não somente do papel estratégico das juventudes
em relação ao desenvolvimento local, mas também, de seu compromisso e responsabilidade
sociais para com a coletividade e para a busca de melhorias para o espaço rural.
Valorizar a família, permanecer no campo e tentar construir um meio social.
Conseguir se manter no local para não ter que ir embora. Então, é o projeto
de vida: permanecer e ter uma independência financeira na própria região, de
preferência no campo (Genivaldo).
Eu penso em ser professora e continuar morando no campo. Terminar a
universidade, e continuar. Fazer uma pós, me especializar na questão da EJA.
Porque na EJA também tem agricultor. Eu penso que na educação eu posso
desenvolver e transformar vidas (Edleuza).
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Eu me vejo com um curso superior. Me vejo com uma comunidade mais
organizada, no campo. Eu sempre viso o campo. Eu não troco nunca o campo
pela cidade. Eu posso passar um período lá, por uma necessidade, questão de
estudo, de trabalho. Mas, minha identidade é aqui (Gelisiane).
Eu quero continuar na comunidade, e continuar com esses trabalhos de
organização. Trabalhar com as crianças, porque é o futuro, né? Trabalhar
nessa questão da cultura viva, da cultura do lugar, da cultura de plantar o
feijão, o milho, na época certa, na época da chuva. Então, esse é o meu
projeto! Porque eu pretendo assim, ficar no lugar, e a partir do lugar, criar
um grupo de pessoas também que possam estar interagindo comigo (Mariana).
Eu quero ver minha propriedade toda em produção. Porque eu tendo um
estudo como Agronomia em minha vida, eu não só ia abraçar a minha
comunidade no apoio técnico, mas as outras vizinhas, né? Eu moro numa
comunidade que produz ainda bastante com químico. A gente ia começar a
agir para tentar desfocalizar essa produção do químico. Trazer ela para o
orgânico, para que a população tenha mais uma vida saudável (Luciano).

Percebemos que, a partir da experiência formativa, os jovens conectam suas ações
concretas a aspectos que retratam a questão do bem-estar das pessoas próximas e do ambiente
por meio de suas conquistas, constituindo-se, assim, como um relevante suporte no despertar
para a vida em comunidade e para a importância do seu desenvolvimento a partir da organização
solidária e comunitária.

4.1.2 Desenvolvimento sustentável do meio

Cabe destacar, inicialmente, que a proposta do PROEJA articulado à Pedagogia da
Alternância, dá especial atenção ao desenvolvimento dos territórios nos quais os jovens e
adultos estejam inseridos. O desenvolvimento do meio se configura com um dos pilares do
sistema educativo da Alternância, enquanto método pedagógico que prioriza a formação
integral da pessoa (GIMONET, 2007).
Na proposta Alternância, o desenvolvimento da pessoa só é considerado possível se
estiver vinculado ao desenvolvimento do seu meio vivencial. Ademais, na perspectiva da
Educação do Campo, o desenvolvimento também assume uma conotação que se contrapõe ao
modelo hegemônico produtivista, fundamentando-se em práticas alternativas relacionadas à
organização comunitária, à preservação ambiental e cultural, à cooperação, à participação
comunitária, ou seja, a um processo que não se restringe aos limites econômicos, mas que
envolve as dimensões humana, social, ambiental, cultural, etc.
Segundo Gimonet (2007, p.122-123), “se a formação é portadora desta visão de
desenvolvimento, ela toma um sentido diferente”, sendo “portadora também de uma dimensão
de cidadania e de solidariedade tanto local, quanto planetária”.
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Pelos exemplos oferecidos pelos jovens egressos referentes ao seu envolvimento e
atuação em atividades relacionadas à produção agroecológica, à agricultura familiar, à
convivência com o semiárido e à economia solidária, podemos pensar nas contribuições do
PROEJA com Alternância na construção desse processo, apresentando-se como um
instrumento concreto de promoção do desenvolvimento local de forma sustentável.
Há que se registrar a inquietação desses sujeitos, explicitada nos relatos de vida, voltada
ao questionamento da preservação ambiental e do uso de práticas agrícolas tradicionais, que
envolvem a utilização de produtos químicos e agrotóxicos, muito relacionadas ao agronegócio,
em contraposição à produção agrícola familiar sustentável e agroecológica.
As falas dos jovens Luciano e Geovane, por exemplo, revelam o relevante papel da
formação profissional em Alternância na construção ou no fortalecimento dessa consciência:
Aquela alternância, com aquele conceito da agroecologia, nos possibilitou e
ajudou a aplicar esse conhecimento na nossa realidade. A gente fazia o teórico
e imediatamente o prático, né? A gente se sente muito elogiado e privilegiado
por ter aquela oportunidade de aprender sobre a plantação e o
consorciamento de plantas que a gente não sabia. Conhecia assim um
pouquinho da prática, mas não das técnicas, né? (Luciano).
O curso da gente foi voltado para essa preocupação, né? Uma formação de
pessoas que tivessem um compromisso com a natureza, com o meio que você
vive. A questão da produção sustentável, porque não adianta a gente produzir,
produzir, produzir, e vai chegar um momento que vai ficar tudo escasso. E aí?
Como é que essa comunidade vai sobreviver a partir disso? E o PROEJA, não!
O PROEJA ensinou diferente, né? A gente cuidar da terra, cuidar dos nossos
bens naturais, que a natureza oferece para nós, mas também a gente dar uma
contribuição, né? Uma preocupação com as gerações futuras, preocupação
com os nossos filhos, nossos netos, né? O que é que a gente vai deixar para
esse povo? (Geovane).

Outro exemplo é caso da jovem Mariana, ao relatar sobre experiências vividas no curso
de Soberania e Segurança Alimentar, desenvolvido durante o curso PROEJA com Alternância.
A atividade reverberou em ações concretas em sua comunidade no que se refere a um modo de
produção agroecológica que prioriza o armazenamento e utilização de sementes crioulas no
processo de produção agrícola123.
A partir do PROEJA eu vim conversando com o pessoal da minha comunidade,
falando o que é semente crioula e da importância de se guardar sementes. A
gente sempre discutia a segurança e soberania alimentar no PROEJA. É tanto
que a gente já fundou um núcleo de sementes na comunidade (projeto

Segundo o Dicionário da Educação do Campo, semente crioula é “o material cultivado localmente, geração
após geração, o que determina a sua adaptação à comunidade onde está sendo cultivado, pelos camponeses que ali
habitam”. Os agricultores possuem as sementes por várias gerações, o que proporciona o melhoramento genético
e aclimatação às variações de um determinado local ou território (CALDART et al., 2012, p.703).
123
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Guardiões de Sementes). É pequeno! Mas a gente começou a guardar essas
sementes e os guardiões também já tinham algumas nas suas casas (Mariana).

O uso das sementes crioulas, segundo o estudo de Amorim (2016) sobre a
agrobiodiversidade no alto sertão sergipano, possui potencial para estimular a agricultura
tradicional camponesa, trazendo uma contribuição significativa para construção do
conhecimento agroecológico e para o desenvolvimento sustentável. O autor destaca que a
manutenção dessas práticas está diretamente relacionada com a agricultura familiar.
Enquanto categoria política, a agricultura familiar surge no discurso sindical veiculado
nos anos 1990, mediante a proposta de se diferenciar do modelo de produção hegemônico
capitalista denominado agronegócio. Segundo Galindo (2019, p.84), o modelo produtivo do
agronegócio é “marcado pela produção que ocupa grandes extensões de terra, que, em geral,
faz ampla utilização de agrotóxicos, sementes transgênicas, exploração da mão de obra
assalariada”, sendo baseada na monocultura para fins de exportação.
Com a publicação da Lei nº 11.326/2006, a agricultura familiar se configura como
referência na implementação de políticas públicas no Brasil, reconhecendo como agricultor
familiar a pessoa que apresenta as seguintes características: “exerce suas atividades em unidade
de produção de até 4 módulos fiscais124; conta com percentual de renda advindo das atividades
da propriedade; tem na mão de obra familiar a predominância dos serviços prestados na unidade
de produção” (GALINDO, 2019, p.84).
O jovem agricultor Luciano faz questão de afirmar que “a agricultura familiar hoje
abastece o país todo”. Esse modelo de desenvolvimento busca diversificar a cultura e produzir
alimentos saudáveis, a partir de uma lógica econômica e social que valoriza as relações com as
pessoas e com a ambiente. Nessa lógica, a agroecologia torna-se um princípio e uma prática
relevantes, sendo resultante da resistência frente às contradições entre as lógicas produtivas, e
também instrumento de superação da visão setorizada do campo, compreendendo-o como
espaço de vida social.
Os empreendimentos solidários rurais também são representados pelos jovens egressos
como espaços relevantes em suas experiências que, pelo seu potencial de sustentabilidade,
podem interferir não apenas nas demandas de natureza econômica das localidades, mas também
nas questões sociais, culturais e ambientais.

124

O termo módulo fiscal se refere a uma unidade de medida, calculada em hectares, que pode variar de acordo
com as características do município onde está localizada a propriedade, situando-se entre 5 a 110 hectares.
Disponível em https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal. Acesso em set.
2020.
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Os dados que constituem os relatos de vida demonstram que sua participação nessas
organizações possibilita a saída de uma condição de invisibilidade, na medida que se articulam
com outros segmentos sociais pela busca de soluções para os problemas e necessidades das
comunidades rurais, o que também fomenta sua inserção social.
Pelos mesmos dados, percebemos a concepção desses sujeitos sobre os processos que
envolvem a questão da economia solidária e também da sustentabilidade, considerando-se a sua
participação em associações, cooperativas e projetos comunitários, que visam a autoorganização dos produtores rurais em busca de melhores condições de renda e de vida, podendo
contribuir para o desenvolvimento da região.
No debate acadêmico, a economia solidária se apresenta com diferentes sentidos e
terminologias. Para falar das experiências dos jovens do campo participantes desta pesquisa,
partimos da perspectiva defendida por Singer (2005), que compreende a economia solidária
como um sistema de cooperação que visa construir uma sociedade menos desigual, a partir das
relações de solidariedade entre os participantes de um empreendimento, trazendo, assim a ideia
de coletividade.
O autor concebe a economia solidária como um ato pedagógico e produtivo que visa
superar o modo de produção capitalista, no qual os sujeitos “possuem seus próprios meios de
produção, e não se confundem com o capitalismo, antes, antepõem-se a ele, e tendem a integrar
a economia solidária” (SINGER, 2005, p.13).
Ao visitarmos os relatos de vida, percebemos a materialização dessa proposta em muitos
exemplos, nos quais se destacam a jovem Gelisiane (que atua como presidente na cooperativa
de agricultores da cidade de Brejões), Edleuza (que atua na associação dos moradores da
comunidade de Serra do Teco), o jovem Luciano (que atua na associação dos agricultores do
município de Brejões) e Mariana, cuja atuação como presidente na associação dos moradores
da comunidade de Mamão do Mato é mencionada no fragmento a seguir.
Eu sou a presidente! A gente faz trabalhos na comunidade com criança e com
grupo de mulheres. A partir do PROEJA houve na comunidade um curso de
palha do licuri tingido, que é o trançado da palha do licuri tingida. Mas o
curso não deu andamento, porque não tivemos políticas para ajudar as
mulheres na questão do escoamento do produto. Aí, deu uma parada, e agora
a gente está revendo a possibilidade desse mesmo grupo trabalhar com
bordados, e já tivemos três encontros com essas mulheres (Mariana).

Os relatos dos jovens evidenciam que as atividades desenvolvidas por eles nessas
organizações visam alcançar o desenvolvimento do meio e também a geração de renda das
pessoas, mas não a partir de uma dimensão estritamente econômica. Parece lícito supor que os
objetivos dos jovens nos processos de economia solidária buscam alcançar o desenvolvimento
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local e sustentável levando em conta todas as dimensões da vida cotidiana (BORGES et al.,
2012, p.41).
Dentre as atividades desenvolvidas por esses jovens no âmbito dessas organizações,
destacam-se: a compra de insumos e maquinário agrícolas em maior quantidade e a preços mais
baratos; a otimização do escoamento da produção agrícola dos produtores; os trabalhos
referentes a atividades lúdicas e educativas para crianças; a organização de banco de sementes
crioulas; e, a oferta de cursos para mulheres visando a geração de renda.
Dois aspectos se destacam nessas últimas reflexões, que entendemos ser importante
trazermos ao debate. O primeiro se refere à forte presença feminina nos processos voltados à
economia solidária na região, sendo lideranças locais que ocupam espaços públicos decisivos
em associações, cooperativas e sindicatos, atuando de modo significativo nos processos
reivindicatórios, como nas questões que envolvem educação, gênero, transporte público,
produção agrícola, saúde, etc., cuja representação oficial, normalmente, é masculina (JARDIM,
FERNANDES e BERTONI, 2019). O segundo aspecto, contido no fragmento da fala de
Mariana, evidencia a intersecção entre as questões de gênero e de políticas públicas no meio
rural, sinalizando para um processo estrutural das condições de gênero para as mulheres no
campo que exige delas a (re) elaboração de suas existências.
Na discussão proposta nesta seção, entendemos como oportuno sinalizar a
complexidade do debate que envolve muitos dos conceitos que foram abordados. Não se pode
desconsiderar a diversidade de formas de apropriação, por parte do Estado, da perspectiva
campesina em relação às conceituações que são próprios de suas lutas e modos de vida. A
apropriação das lutas sociais por parte do Estado e das políticas públicas pode, em alguns casos,
simbolizar uma estratégia de manutenção de seu poder ideológico e da minimização da luta de
classe ante as contradições da sociedade.

4.1.3 Emprego/trabalho e Continuidade de estudos
Em diversos momentos da entrevista com os jovens egressos do PROEJA com
Alternância, percebemos a atribuição de sentidos às experiências vividas durante a formação
no que se refere à conquista de emprego, ao desenvolvimento de atividades laborais cotidianas
e também à continuidade de estudos.
A título de exemplo, citamos o caso da jovem Edleuza que, conforme exposto em seu
relato, trabalha há três anos como capacitadora das ONG’s Nordeste Digital e Cáritas Diocesana
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de Amargosa. Segundo a jovem, essa atividade profissional é um desdobramento da experiência
vivida durante a oficina ofertada pelo IFBaiano em parceria com as referidas ONG’s.
Durante o curso PROEJA com Alternância, toda a turma “foi capacitada para capacitar
famílias” no que se refere às tecnologias de convivência com o semiárido, e enfatiza que “o
curso em si foi a base”, oferecendo tanto a rede de contatos necessária à conquista do emprego,
quanto os conhecimentos técnicos e científicos basilares à compreensão da natureza do trabalho
e ao seu desenvolvimento de uma forma mais eficaz.
Ressaltamos, de antemão, que não atribuímos à escola a responsabilidade pela garantida
de emprego ou mesmo da continuidade de estudos. Entendemos, a partir de Dubet (2004,
p.548), que os vínculos entre formação profissional e a conquista do emprego são muito
complexos e possuem uma relação de dependência com questões mais amplas e situadas em
outras esferas sociais e econômicas, como o mercado de trabalho e a demografia da região ou
território. Além disso, criticamos o viés educativo que busca adequar a formação às demandas
do mercado de trabalho, que minimiza a qualidade do ensino ofertado e despreza o caráter
integral da Educação. Contudo, é preciso reconhecer a responsabilidade social da escola, no
sentido de evitar que os alunos se envolvam em formações desprovidas de utilidade social
(DUBET, 2004, p.549).
Destacamos também a articulação entre os aspectos referentes à apropriação e
ampliação dos conhecimentos proporcionados pelo processo formativo e as atividades laborais
dos jovens egressos. Aspecto mencionado como significativo pelo jovem Lucas, que alega
aplicar em sua vida cotidiana os conhecimentos construídos durante o curso PROEJA com
Alternância.
Eu aprendi muita coisa. Além das aulas que a gente teve no campo, a gente
teve um grande reforço também na aula de informática. E isso me influenciou
muito a saber algumas coisas que eu sei hoje (Lucas).

Quando observamos os relatos de vida das jovens Mariana e Edleuza, percebemos que
atribuem às vivências no PROEJA com Alternância, um fazer pedagógico mais crítico que pode
ter influenciado na construção de sua identidade política, despertando-as para a conscientização
sobre seus direitos enquanto jovens e povos do campo. Declaram que o direito à Educação
Superior, por exemplo, foi por elas compreendido a partir das experiências vividas na referida
formação profissional, afirmando nunca terem pensando sobre isso antes, visto que não sabiam
ter conhecimento sobre suas possibilidades (e seu direito) de frequentarem uma universidade.
Caber destacar que ambas as jovens optaram por realizarem o curso de Licenciatura em
Educação do Campos, que também funciona sob os princípios da Alternância, alegando que
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essa escolha se deve ao despertar para a docência no campo, desenvolvida durante o PROEJA
com Alternância.
Também foi o caso de Geovane, que declara ter se despertado para a universidade a
partir do PROEJA e hoje faz o curso de Farmácia. Além disso, o fortalecimento dos
conhecimentos científicos despertou nos jovens o desejo de aprofundá-los em cursos de
Agronomia, por exemplo, como é o caso de Gelisiane e Luciano, que se relaciona de forma
significativa com o seu fazer laboral, enquanto agricultores familiares.
É oportuno ressaltar que a Pedagogia da Alternância, enquanto movimento da Educação
do Campo, possui vínculos importantes com a Educação Popular, enquanto prática política e
pedagógica emancipadora, no que se refere à defesa e à luta pelo reconhecimento do campo
como lugar de produção de cultura e de seu povo como sujeitos de direitos, inclusive do direito
à educação pública em todos os níveis (PALUDO, 2013).
O elemento específico da Alternância, foi mencionado pelos jovens egressos como
fundamental para a realização da formação profissional, contribuindo, portanto, com a
permanência e continuidade e realização dos estudos.
A modalidade de alternância foi muito importante, porque dava para você
conciliar os seus estudos com suas responsabilidades, né? Porque é difícil,
tinha pais de família, mães de família, é difícil você ficar só estudando e deixar
as responsabilidades para seu parceiro (Geovane).
A Alternância foi determinante. Acredito que se não fosse a Alternância eu não
tinha chegado nessa meta. Porque como eu moro sozinha na minha casa com
meus filhos, então é muito puxado (Mariana).
A Alternância foi muito importante, principalmente para fazer a EJA. Se fosse
em outra modalidade eu não faria, a gente não teria condições. Até que para
mim, talvez sim, mas meus colegas que já tinham filhos, eles não conseguiriam
deixar a vida para fazer dois anos de curso (Edleuza).

Considerando as desigualdades regionais relativas ao acesso à escolarização, que cada
vez mais se acentua no meio rural, não resta dúvida que a proposta da Alternância, a partir da
organização dos tempos de formação (escola e comunidade), configura-se em um elemento de
fundamental importância na materialização das condições apropriadas para a realização por
parte dos jovens que residem neste espaço.
Ressaltamos, também, o aspecto mencionado pelo jovem Lucas, a respeito da qualidade
do ensino ofertado pela Instituição Federal. Ao afirmar que “o currículo deles (do IFBaiano) é
muito aceitável” e que “os comerciantes das cidades vão dar mais oportunidades às pessoas
que estudam lá”, o jovem traz à tona uma questão que também se insere no debate promovido
por Dubet (2004) sobre a eficácia e (in) justiças escolares.
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Para o autor, os diplomas "fixam o nível e as oportunidades de emprego a que os
indivíduos podem pretender” (DUBET, 2004, p.548). Questão que possui uma dimensão
cultural e se configura como uma das causas da injustiça escolar, visto que alguns diplomas têm
mais utilidade que outros, a depender da instituição à qual estejam vinculados.

4.1.4 Preconceito e discriminação

Até este ponto, buscamos analisar as experiências vivenciadas durante o curso Técnico
em Agropecuária PROEJA com Alternância que funcionaram como suportes nas trajetórias dos
jovens egressos, seja a nível do desenvolvimento de percepções, seja na materialização de
ações. Ou seja, tratamos a referida formação profissional no mote do conjunto de apoios e
recursos que sustentam as experiências dos sujeitos e se incluem na trama de interdependências
efetivas de suas histórias individuais (MARTUCCELLI, 2007).
Nesta seção, buscamos tratar de um aspecto que pode ser considerado enquanto prova,
por expressar uma experiência desafiadora enfrentada pelos jovens, socialmente produzida e
culturalmente representada, e que se encontra inscrita em seu processo de individuação
(MARTUCCELLI, 2010).
Durante o processo de entrevistas os jovens relataram experiências que envolveram o
enfrentamento de situações relativas a constrangimentos e violências sofridas no contexto
escolar. Experiências que envolve preconceito, fundamentado tanto por seus vínculos com o
campo, como também, por se encontrarem inseridos na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
Nas falas dos jovens, foram frequentes o uso de expressões como “bulling”,
“analfabeto”, dentre outras, ao se referirem ao período da formação profissional, especialmente
durante o seu ingresso no curso.
Além do relato de Gelisiane sobre essa questão, apresentado no capítulo anterior, as
jovens Mariana e Edleuza também trazem esses momentos como significativos em suas
trajetórias e na constituição de suas identidades:
Olha, o primeiro impacto que a gente teve no PROEJA foi o preconceito, de
estar dentro do Instituto como do campo. Porque o campo tem essa coisa de
preconceito, tem essa coisa de o campo não ser lugar para ninguém. Porque,
a gente já tem o peso de que o pessoal do campo é sem formação, é o pé sujo
de barro, é aquela coisa toda (Mariana).
Quando a nossa turma chegou no PROEJA, a gente encontrou vários entraves,
né? As pessoas já olham diferente, só por ser EJA! E ser da roça, então? Então
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eu sofri muito, muitos preconceitos. Até na fila do refeitório, a gente sofreu
preconceito! (Edleuza).

Apesar das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea, que sinalizam
para uma (re) valorização do campo enquanto espaço social e de produção de vida, a cultura e
o modo de vida dos povos do campo ainda são vinculados, pela cultura urbanocêntrica e
hegemônica, a uma perspectiva de atraso. Fruto, como vimos refletindo ao longo da tese, da
histórica negação de direitos sociais à população desse contexto.
A filósofa húngara Ágnes Heller (2016, p.69), argumenta sobre a natureza alienada do
preconceito e sobre seu descolamento do real, tratando-se, em sua concepção, de “traços da
vida cotidiana”, sendo por este motivo, repassado a várias gerações sem que seja
problematizado. Segundo a autora o preconceito possui um caráter social, sendo assimilado e
reproduzido de maneira espontânea. Além disso, destaca a relação entre o preconceito e a
manutenção da ordem social dominante, contribuindo para a perpetuação das desigualdades.
Em um país extenso como o Brasil, que apresenta uma diversidade de variações
linguísticas em todo o seu território, o preconceito linguístico direcionado ao meio rural,
mencionado pela jovem Mariana durante a entrevista, se manifesta sob a forma de uma ação
discriminatória a pessoas que se expressam de uma maneira diferente do que é considerado
como correto na norma padrão.
O linguista Marcos Bagno, em sua obra “Preconceito Linguístico”, explica que
“nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as
pessoas falam a própria língua de modo idêntico” (BAGNO, 2007, p.52). A noção de correto,
segundo autor, é imposta pelo ensino tradicional da gramática normativa que, tem sido utilizado
como instrumento de distinção e de dominação pela população culta. Na maioria das vezes, o
aluno é obrigado “a pronunciar do jeito que se escreve, como se essa fosse a única maneira certa
de falar português (BAGNO, 2007, p.52).
Os povos do campo possuem valores e identidades culturais próprios, possuindo uma
variação linguística específica que, por um lado precisa ser reconhecida e respeitada, visto que
fazem parte do conjunto de elementos que constituem sua identidade. Entretanto, considerando
que a questão da língua é uma questão política, o “falar errado” desses sujeitos está diretamente
relacionado ao processo de negação do reconhecimento de seus direitos enquanto cidadãos.
Nesse sentido, Bagno (2007, p.71) argumenta que é preciso, por um lado, reconhecer a
variação linguística. Por outro lado, afirma ser indispensável o “acesso à educação em seu
sentido mais amplo, aos bens culturais, à saúde e à habitação, ao transporte de boa qualidade, à
vida digna de cidadãos merecedores de todo o respeito”.
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A modalidade de Educação de Jovens e Adultos, também por toda a histórica ausência
de políticas públicas efetivas e contínuas que dessem conta de superar ou minimizar as
desigualdades sociais e educacionais, carrega marcas de exclusão, que contribuem para a
construção, por parte da sociedade, de uma visão preconceituosa de seus sujeitos, vendo-os
como alunos sem preparo e sem conhecimento, seja por conta de suas trajetórias escolares
fragmentadas, seja pelo quadro de precarização das escolas públicas do país (FERRARI, 2015).
Moura (2006) nos lembra sobre o preconceito envolvido nas expressões “idade correta”
ou “idade própria”, por exemplo, tão difundidos e utilizados nos meios educacionais. Segundo
o autor, essas expressões trazem uma ideia que
[...] culpabiliza os jovens e adultos que não tiveram acesso à escola, em geral
por falta de oferta pública e gratuita, ou por sua inadequação às características
desses jovens. Assim, por contraste com a ideia de faixa etária “regular”, esses
indivíduos são estereotipados como irregulares, à margem, como se isso fosse
opção, responsabilidade e culpa deles (MOURA, 2006, p.4).

De modo geral, a cultura escolar “não tem demonstrado receptividade à linguagem e às
várias formas de expressão juvenil”, afetando, assim, as relações entre os estudantes e
reforçando “uma série de estigmas e estereótipos” no contexto escolar (ABRAMOVAY,
CASTRO e WAISELFISZ, 2015, p.233). No caso específico da EJA, a desvalorização e o não
reconhecimento dos saberes e fazeres dos jovens e adultos, podem reproduzir preconceitos e
valores discriminatórios, contribuindo, assim, com solidificação das desigualdades já
existentes.
O preconceito relatado nos fragmentos das falas das jovens, emerge, por um lado, como
algo que as incomoda e provoca indignação. Por outro, suas declarações acrescidas dos demais
jovens, demonstram que enfrentaram essa situação, tendo como suportes as ações de
solidariedade manifestado por seus pares e também por alguns professores. Estes, por sua vez,
podem significar um marco na vida desses jovens, sendo suas relações com os estudantes
fundamentais “tanto para fazer com que a percepção da escola seja positiva, como que a
abandonem” (ABRAMOVAY, CASTRO e WAISELFISZ, 2015, p.68).
Conforme nos orienta Thompson (1981), frente a experiências desafiadoras, velhos
sistemas conceituais podem desmoronar e novas problemáticas podem insistir e impor sua
presença. No caso específico desses jovens, cujas condições implicam o enfrentamento de
grandes desafios, argumentamos que, embora as estruturas sociais sejam fortes e rígidas, nem
sempre determinam o processo de individuação, uma vez que os sujeitos podem se afirmar em
suas ações (MARTUCCELLI, 2007).
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4.2 Dimensões que atravessam as experiências e a organização de projetos das juventudes
do campo
Em nossos diálogos com os jovens egressos, problematizamos sobre os significados de
ser jovem, na tentativa de compreendermos tanto a maneira pela qual se percebiam enquanto
jovens no contexto rural, quanto a dinâmica das relações sociais que atuam em suas trajetórias
juvenis nesse espaço e que podem interferir na construção de perspectivas e projetos.
Percebemos que os elementos destacados em suas falas articulavam a condição juvenil
com a dimensão territorial relativa ao campo e suas tensões com o meio urbano, levando-nos a
compreendê-la como elemento constituinte de sua própria construção identitária, enquanto
sujeitos e também enquanto jovens, visto que dela depende a sua própria existência social.
A produção social de indivíduos na contemporaneidade, inclusive no meio rural, é
atravessada por uma intensa singularização e heterogeneidade de experiências, o que torna
necessário problematizar as dinâmicas de socialização no sentido de ultrapassar as categorias
usuais como classe, gênero, etnia, geração, etc., sem que sua importância seja desmerecida. Na
verdade, as experiências dos sujeitos são interccionadas por múltiplas dimensões, nas quais
enfrentam desafios que são compartilhados, resultantes das formas de estruturação assumidas
pela sociedade em cada tempo histórico (MARTUCCELLI, 2010).

4.2.1 Juventudes do campo e políticas públicas

Pelos relatos de vida apresentados, observamos que os jovens participantes desta
pesquisa articulam as representações de juventude com a maturidade construída durante esse
período da vida, muito em função das responsabilidades assumidas no âmbito familiar. Nesse
sentido, seu reconhecimento como jovens do campo apresenta-se conectado aos valores da vida
no campo.
Ao se definirem enquanto jovens, nossos entrevistados também relacionam sua
condição juvenil com a de outros jovens pertencentes a espaços urbanos, buscando estabelecer
comparações, diferenciações, ou mesmo aproximações, entre seus costumes, valores e
possibilidades de existência.
Para Gelisiane, por exemplo, “o jovem do campo sabe valorizar mais as coisas”;
Genivaldo acredita que “o jovem do campo tem uma cultura e o jovem da cidade tem outra, e
muitas vezes o da cidade tem até mais oportunidade que o jovem do campo”; Geovane, por sua
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vez, afirma que “hoje em dia já está mais misturado, justamente pela questão do acesso à
tecnologia, mas o jovem do campo tem algo a mais, um pouco mais de respeito pelas coisas”.
Dialogando com Dayrell (2016), entendemos que os jovens por nós entrevistados
utilizaram esses aspectos como elementos identitários de diferenciação e valorização, como
forma de reforçar nessa caracterização qualidades como responsabilidade, maturidade e
seriedade, visto que, desde muito cedo, realizam atividades no interior do âmbito familiar.
Diferentemente da parcela da juventude urbana, que, de forma geral, dispõe de condições
sociais relativas ao prolongamento da fase de estudos.
Na mesma direção que o autor, Abramo (2007, p.68) explica que a disposição para viver
a juventude, “também encontra diferenciações dadas pelas referências e valores culturais,
regionais, religiosos, ideológicos; e, desigualdades dadas pelas condições socioeconômicas e
regionais que determinam recursos distintos para sua realização”.
No que se refere ao lazer e à sociabilidade125, a pesquisa de campo mostrou que os
jovens egressos convivem com baixas oportunidades de lazer e poucos espaços de
sociabilidade. Segundo seus relatos, a vida social se reduz a frequência de bares, encontros com
colegas nas praças, lanchonetes das sedes dos municípios, cultos religiosos nas igrejas ou nas
casas das famílias e jogos de futebol nos finais de semana.
Também encontram diversão nas inúmeras festas religiosas e populares que acontecem
nas comunidades rurais e nas sedes dos municípios do Território do Vale do Jiquiriçá. Nessas
ocasiões, têm a oportunidade de construírem novas relações de amizade, participarem de
manifestações culturais e religiosas, expressando um sentimento de pertencimento tanto à
comunidade, como a grupos de jovens.
No caso da região de Brejões, especificamente na comunidade de Mamão do Mato, o
Samba de Roda e as Rezas são fortes expressões culturais, que envolvem um grande número de
pessoas (jovens, crianças e adultos). Nesses eventos, as pessoas se encontram para beber,
conversar, cantar, rezar, comer o caruru e sambar o Samba de Roda. Essas manifestações são
referenciadas com ênfase nos relatos dos jovens egressos, parecendo ser muito significativas
para a unidade das pessoas da comunidade e também importantes elementos de fortalecimento
dos valores, da tradição e da identidade campesinas.

125

A sociabilidade é uma dimensão da condição juvenil que ocorre com mais frequência em espaços de lazer e
diversão. Para Pais (1990, p.591), a sociologia da juventude e a sociologia do lazer apresentam interfaces
dependentes, visto que “é no domínio do lazer que as culturas juvenis adquirem uma maior visibilidade e
expressão”.
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O meio rural, normalmente, é compreendido como um espaço fortemente revestido de
cultura popular. Partindo do conceito de cultura reelaborado pelo antropólogo estadunidense
Clifford Geertz, os autores Jardim, Fernandes e Bertoni (2019, p.210), comentam que a cultura
está intimamente ligada aos “modos como os indivíduos dão sentido ao mundo e às suas
experiências” e práticas cotidianas. Desta forma, “ninguém atribui cultura a ninguém, pois
todos os sujeitos estão imbuídos da cultura que produzem e transmitem às gerações por meio
de diversos processos interativos entre os seres humanos”. Para Thompson (1981) a própria
experiência é sentida pelos sujeitos através da cultura e dos valores, elementos que os possibilita
experimentar a experiência com sentimento.
As experiências de sociabilidade dos jovens egressos do PROEJA com Alternância a
partir do acesso à internet e, especialmente, do uso de redes sociais, também são elementos que
permeiam os sentidos atribuídos à juventude. O uso da rede se dá via celular, sendo que, em
alguns casos, o acesso depende do deslocamento para outros espaços, visto que a maioria dos
jovens não possui uma conexão doméstica. Percebemos que a busca pela inclusão digital e
comunicação interpessoal, exercem grande pressão sob as perspectivas desses jovens.
Concordando com Sales e Almeida (2015, p.273), para esses jovens, o uso da internet
se configura como oportunidade de se tornarem visíveis e de “exercerem o direito de serem
vistos e ouvidos, de construírem experiências externadas ao local em que vivem”, podendo
gerar mudanças na forma pela qual se colocam diante dos desafios cotidianos.
A relação existente entre as categorias juventude e políticas públicas foi identificada nos
relatos dos jovens, na medida que os desdobramentos destas últimas pode melhorar (ou não) a
situação desses sujeitos nos múltiplos aspectos que constituem suas vidas (saúde, lazer,
educação, trabalho, renda etc.).
Os relatos das jovens Edleuza, Mariana e Gelisiane, por exemplo, explicitam a relação
entre as percepções de juventude com as condições de existência no espaço rural,
constantemente invisibilizado e carente de recursos e serviços básicos, que limitam sua atuação
e possibilidades. De maneira geral, o não atendimento às demandas, necessidades e anseios das
juventudes que estão no campo, são elementos que se destacam nas falas dos jovens egressos
participantes desta pesquisa, constituindo suas construções.
Nesse aspecto, a questão da migração ou trânsito para as cidades ganha centralidade em
seus relatos, de maneira a apontarem a ausência de políticas públicas que garantam seus direitos
básicos como elemento motivador da saída das juventudes do campo em direção à cidade e ao
que ela possa lhes oferecer de melhor que o campo, mesmo que haja o desejo de nele
permanecer.
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Nesse sentido, a experiência de juventude que, normalmente, envolve o exercício de
projetar o futuro, parece ser vivida ou percebida por esses jovens como um momento de tomada
de decisões e realização de ações que envolvem o dilema entre ficar e sair do campo,
promovendo segundo Carneiro (2007), a própria negação da condição de jovem.
Propomos, para este caso, a noção de prova, por se tratar de uma dimensão que articula
os processos sociais mais abrangentes às experiências pessoais. Segundo Martuccelli (2010),
no estudo do processo de individuação pela dinâmica das provas, os processos
macrossociológicos repercutem significativamente no trabalho singular que cada indivíduo
desenvolve para construir-se.
Os jovens por nós entrevistados enfatizam a busca por oportunidades de estudo e de
trabalho nas cidades como fatores que estimulam a saída do campo. Nas experiências de
migração dos jovens Edleuza, Gelisiane e Genivaldo, a busca por autonomia financeira e
melhores salários motivou o processo migratório, envolvendo o exercício de profissões e
atividades tidas como subalternas ou que contradiziam seus próprios valores.
No caso das jovens, trabalharam como empregadas domésticas. Quanto a Genivaldo,
além de atuar inicialmente como ajudante de pedreiro em Salvador, ficou três anos trabalhando
em fazendas vinculadas a uma produção agrícola baseada na utilização de agrotóxicos, sistema
de produção oposto ao que aprendeu a desenvolver e a valorizar no curso PROEJA com
Alternância e que entende, atualmente, como a melhor alternativa para o trabalho agrícola.
Para Geovane, que migrou para a cidade em busca de uma formação superior, o campo
representa um espaço com oportunidades limitadas, que dificultam ou impedem a realização de
suas aspirações, levando-o a questionar sobre sua sobrevivência a partir desse espaço e a avaliar,
de forma negativa, as oportunidades às quais a população que vive no campo possui acesso.
Por outro lado, assim como Lucas, o jovem indica razões afetivas para perpetuar seu
vínculo ao campo, como o apego à família e à comunidade rural, a tranquilidade do campo, a
qualidade de vida, dentre outros.
Os estudos realizados por Wanderley (2007, p.27), com 615 jovens de 15 a 24 anos que
vivem em espaços rurais do estado de Pernambuco, já apontavam para os elementos destacados
pelos jovens mencionados:
A escolha da vida na área rural não se restringe, unicamente, a razões
profissionais, mas se fundamenta, igualmente, numa avaliação positiva sobre
o próprio modo de vida e sobre os atributos da vida no campo, no que se refere,
especialmente, aos vínculos pessoais com o lugar, à qualidade da vida local e
à qualidade das relações sociais.
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Por conta de uma condição juvenil imersa à carência de políticas públicas e também à
crescente pluralidade e heterogeneidade das relações sociais no espaço rural, as juventudes do
campo parecem se encontrar em um processo de “entre-lugares”126, que situa suas expectativas
entre projetos profissionais de permanência ou de saída do campo, e seus projetos de vida, entre
a dicotomia campo e cidade. Ademais, o estreitamento das distâncias entre esses contextos,
mistura-se aos modos de vida das comunidades rurais, influenciando seus valores, cultura,
modos de relações, e modos de produção. Em conjunto, essa situação parece interferir nas
perspectivas dos jovens e complexificar ainda mais os perfis de escolha e decisão de projetos
de vida.
Mas a aproximação entre os espaços rural e urbano também estimula nos jovens o desejo
de vivenciar ambas as experiências de vida. Ou seja, ter acesso a experiências urbanas sem,
contudo, abandonar o campo ou deixar de a ele se manter vinculado de alguma forma. Nas
palavras da autora, “a valorização da aldeia não implica a negação aos bens imateriais e
materiais urbanos” (CARNEIRO, 2007, p.63).
No que se refere a políticas e ações desenvolvidas no campo e significativas aos jovens
entrevistados, podemos citar, quanto ao aspecto educacional, o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e
Adultos (PROEJA) e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), tendo
sido por eles mencionados como ações muito relevantes e capazes, segundo seus relatos, de
materializar em suas vidas a possibilidade de acesso a uma instituição pública, gratuita e de
qualidade, no caso o IFBaiano e a UFRB, esta última, especialmente, para as jovens Edleuza e
Mariana.
Essas jovens reconhecem o PRONERA como “uma forma do estudante do campo estar
dentro da universidade” (Mariana) e também como “uma porta aberta para as pessoas negras
do campo, as comunidades tradicionais e o pessoal do campo estudarem” (Edleuza).
Ao mesmo tempo, ressentem-se pelos múltiplos cortes aos quais o Programa
mencionado, e também outros, vem sendo submetido nos últimos tempos, o que vem
dificultando as condições de permanência na universidade. Nesse aspecto, Mariana menciona
alguns suportes na forma de bolsas concedidas junto a ações de políticas afirmativas, como o
Programa de Permanência da Alternância (PPA) e também o Programa Institucional de Bolsas
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Termo cunhado por Homi Bhabha, estudioso indobritânico dedicado à constituição do Pensamento Póscolonial. Para Bhabha, a expressão “entre-lugares” se refere ao contato intensivo e permanente entre culturas, que
derivam em territorialidades transitórias e produzem nexos comuns a grupos e/ou indivíduos diferentes
(MARTINS, 2011).
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de Iniciação à Docência (PIBID diversidade), cujas ameaças de cortes também têm sido
constantes. A jovem se queixa das dificuldades de “deixar sua família em casa e ficar na
universidade sem nenhuma política”(Mariana).
De todo o modo, é importante destacar que esse conjunto de políticas se constituem uma
resposta às demandas por escolarização básica e superior para jovens e adultos da região. Em
ambas as situações mencionadas (PROEJA e PRONERA), a proposta de Alternância adotada
nos cursos possibilita aos jovens a oportunidade de estudar sem saírem permanentemente da
propriedade da família, ou mesmo de sua comunidade rural. As jovens explicam que durante o
Tempo Escola (no PROEJA) e também no Tempo Universidade (no PRONERA), contam
também com alojamentos e moradia estudantil, respectivamente.
No capítulo anterior, evidenciamos que a realidade educacional dos municípios
pertencentes ao Território Vale do Jiquiriçá, carrega profundas marcas de um passado
escravocrata e de mudanças sociais interrompidas por interesses políticos e econômicos das
classes dominantes. Segundo Rios (2015, p.194), devido ao baixo índice de crescimento
econômico, “o território não atrai grandes instituições de ensino básico e superior”.
Nesse contexto, o programa de expansão e interiorização do ensino superior é uma
iniciativa que vem sendo percebida como aliada nas trajetórias de mudança dos sujeitos dessa
região, em especial, dos jovens de localidades rurais. A implantação dessas instituições federais
de ensino parece corresponder a um ponto de fortalecimento educacional do Vale do Jiquiriçá,
que visa suprir uma demanda reprimida e ampliar as possibilidades da oferta do ensino público,
gratuito e de qualidade.
Contudo, os jovens egressos ressaltaram a limitação da oferta de cursos por essas
instituições, não possibilitando o atendimento daqueles e daquelas que desejam vincular o
aprendizado superior às atividades voltadas à área agrícola, como é o caso do curso de
Agronomia, por exemplo, identificado pelos jovens Gelisiane e Luciano, como desejados em
seus propósitos de continuidade de estudos.
A partir de Martuccelli (2007), entendemos as políticas públicas como importantes
suportes que abrem múltiplas possibilidades aos processos de individualização dos sujeitos
desta pesquisa. Na concepção do autor, os diferentes suportes variam em função do contexto
vivenciado por cada sociedade e dos níveis sociais dos indivíduos. Logo, quanto mais
inferiorizada é uma posição social, menos suportes sociais legítimos se tem. E, por conseguinte,
mais a sociedade culpabiliza o indivíduo como incapaz (MARQUES, 2019, p.48).
No que se refere aos processos de produção agrícola, a ação denominada Garantia Safra,
inserida no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

187

(PRONAF), é mencionada pela jovem Gelisiane como importante, no sentido de garantir a
sobrevivência das famílias dos jovens nos períodos de entressafra, ou nos casos de perdas da
produção agrícola devido à escassez da água, muito comum na região.
Quando se trata dos problemas sociais relacionados aos jovens do campo, é muito
comum associá-los à questão do trabalho e da produção agrícola, tanto no âmbito das análises,
quanto na formulação de políticas. Segundo Redin (2012, p. 127), “a evolução das políticas
públicas enfatiza as relações produtivas como essenciais para a permanência e para a
reprodução econômica” das juventudes do campo, “tomando como ponto de partida a carência
de financiamentos”.
Entretanto, as linhas de financiamento do referido Programa, especialmente a linha
Pronaf Jovem, não se apresentou como elemento conhecido aos jovens desta pesquisa, que
chegaram a mencionar outras possibilidades de financiamento mediante instituições financeiras
públicas e também privadas.
Ao analisar a linhas Nossa Primeira Terra e Pronaf Jovem, Barcellos (2014) afirma sobre
as limitações dessas ações, visto que não estão atendendo às demandas e ao anseio das
juventudes do campo. Segundo o autor, as políticas públicas são pensadas para a terra e crédito
para a produção, mas não se pensa a infraestrutura no meio rural, inclusive no que se refere às
condições das estradas vicinais, tão importantes no transporte para a comercialização dos
produtos. O jovem Luciano comenta sobre essa questão, ao se referir, por exemplo, à
dificuldade de escoamento dos produtos produzidos na propriedade de sua família, seja pela
distância das centrais de abastecimento, que envolvem altos custos de frete, seja pelas más
condições das estradas.
As ações referentes ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mostram-se relevantes ao cotidiano dos jovens
agricultores Edleuza, Gelisiane, Genivaldo e Luciano, visto que possibilitam a comercialização
dos produtos que os jovens produzem na propriedade familiar, considerada “um dos gargalos
que devem ser superados para o fortalecimento da agricultura familiar brasileira” (ANDRADE,
SILVA e ANDRADE, 2015, p.81).
Ambas as políticas possuem como finalidades básicas a promoção do acesso à
alimentação e o incentivo à agricultura familiar. Na região do Vale do Jiquiriçá, as políticas
desta natureza são muito significativas, considerando os graves problemas que a região enfrenta
em relação à pobreza e também às dificuldades na obtenção da produção primária, estas
causadas, principalmente, pela característica do lugar relativa à escassez hídrica. Dessa forma,
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além de se constituírem como alternativas que visam à melhoria da saúde pública, essas ações
auxiliam na geração de renda e na busca de mercados para a agricultura familiar.
Por diversas vezes, em seus relatos, os jovens mencionam sobre ações desenvolvidas
por Organizações não-governamentais (ONG) no território do Vale do Jiquiriçá, sendo a mais
relevante as que se referem ao desenvolvimento de tecnologias de convivência com o semiárido,
destacando-se, entre essas, a implantação de cisternas de produção e de consumo nas casas das
comunidades rurais, inclusive, nas residências dos próprios jovens entrevistados.
Cabe ressaltar, que as ONGs que lidam com as juventudes do campo remontam à década
de 1970, assumindo um visível aumento de ações a partir dos anos 1990. Em suas ações,
constata-se a concentração na área de Educação, seguida de programas voltados ao meio
ambiente e agroecologia. Comparando a atuação dos agentes governamental e nãogovernamental, observa-se que os programas do governo federal se apresentam como de
atuação em nível nacional, enquanto as ações das ONGs tendem a ser localizadas em
comunidades, municípios ou regiões (CASTRO, et al. 2009).
A baixa disponibilidade de água nos municípios do Território Vale do Jiquiriçá tem se
constituído como obstáculo à permanência das famílias no meio rural, especialmente dos
jovens. Em que pese a crítica feita por Edleuza sobre a não focalização da referida política na
juventude, a jovem e todos os demais participantes reconhecem que a instalação dessas cisternas
tem proporcionado segurança hídrica às comunidades do Território Vale do Jiquiriçá,
possibilitando, além do consumo familiar, o cultivo de pequenos pomares de frutas e hortaliças.
Muitos desses produtos são comercializados nas Feiras do Produtor dos municípios da região.

4.2.2 Relações familiares
De forma recorrente, a família127 é representada pelos sujeitos interlocutores desta
pesquisa como base para a construção de valores e também como exemplos nos quais, muitas
vezes, miram sua própria conduta.
Ao nos reportar aos relatos de vida desses jovens, percebemos que seus pais não tiveram
acesso à escolarização em sua juventude, necessitando trabalhar desde muito novos. Ao
incentivarem os filhos na frequência à escola, depositam na educação a esperança de que por

Por família, entendemos um grupo de pessoas, unido por relações “espaço-temporais duradouras e marcadas
por vínculos de afeto e compromisso mútuos”, que compartilham um modo de viver cotidiano “e que tem, dentre
outras funções, o papel de socialização das novas gerações (jovens) que fazem parte desse grupo” (RIBEIRO,
2010, p.122).
127
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meio dela adquiram condições de buscarem uma vida melhor, menos sofrida, com mais recursos
e qualidade de vida. Nesse sentido, a educação passa a representar para esses jovens, e também
para os seus pais, um elemento importante de mobilidade social128.
Eles diziam que não tiveram os estudos, mas queriam que a gente estudasse.
Tinha que estudar primeiro e depois o trabalho. Se tivesse um tempinho, aí no
período da tarde ia para lavoura tentar fazer alguma coisa, ajudar em alguma
coisa (Genivaldo).
Foi o que eles sempre disseram: “Vocês vão estudar, porque essa é a maneira
que vocês têm de ter uma melhora na vida, porque a gente não teve
oportunidade” (Geovane).
Eles acham que a oportunidade que eles não tiveram, tentaram passar para
gente, de querer que a gente estude, procurar uma coisa melhor. Mesmo que
fique no campo, mas que estude (Luciano).

O investimento na educação do jovem, como um caminho para o futuro, independente
de seu projeto profissional, configura-se, segundo Wanderley (2007), como uma estratégia
fundamental de superação das consequências do relativo isolamento social enfrentado pelo
meio rural.
O incentivo e apoio dos pais aos estudos dos jovens entrevistados, durante toda a
infância, adolescência e juventude, parece ter contribuído para que estes alcançassem níveis de
escolaridade superiores aos daqueles. Alguns jovens, como é o caso de Edleuza, Mariana e
Geovane, alcançaram, inclusive o Ensino Superior, encontrando-se atualmente matriculados em
cursos de graduação de universidades públicas e privadas, possuindo planos de aprofundarem
seu conhecimento em atividades que envolvam a pesquisa acadêmica.
Casos como os desses jovens, foram e ainda são motivo de inúmeras investigações
sociológicas (LAHIRE, 1997; CHARLOT, 2000; ZAGO, 2000), que buscam compreender
histórias singulares de sujeitos, provenientes de meios populares, em situações de sucesso nas
trajetórias escolares tidas como improváveis, constituindo-se como um verdadeiro desafio ante
as condições sociais que lhes impõe barreiras ao êxito nos estudos. Investigações cujo ponto de
partida epistemológico se aproxima da experiência individual, visando compreender as
trajetórias dos sujeitos (alunos) na relação com suas estratégias familiares.
Cabe ressaltar que, nas últimas décadas, tem se constatado o progressivo aumento da
inserção da mulher nas universidades. Entretanto, o estudo de Marques (2019) mostra que
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Segundo estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgado em 2019,
o Brasil progrediu em relação à mobilidade social, tendo sido verificado o importante papel da expansão do acesso
à educação básica nesse processo (Disponível em https://portal.fgv.br/noticias/estudo-revela-educacaoimpulsiona-mobilidade-social-brasil).
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quando a análise se dá em uma perspectiva interseccional, essa inserção assume configurações
distintas. No caso das jovens mulheres do campo, ainda que estejam presentes em maior número
no Ensino Superior, a representatividade em termos proporcionais ainda é muito tímida.
Neste caso, a noção de prova, na concepção de Martuccelli (2010) é utilizada, pois
permite relacionar as mudanças estruturais ocorridas na sociedade brasileira, a exemplo da
expansão do Ensino Superior, e as experiências individuais das jovens mulheres do campo.
O apoio aos estudos pelas famílias, prescinde, muitas vezes, do envolvimento dos jovens
nos trabalhos domésticos ou na propriedade agrícola familiar. Há que se destacar que, na
agricultura familiar, as atividades laborais envolvem todos os membros da família, sendo o
jovem uma importante força de trabalho.
Pelas declarações dos egressos, percebemos o seu envolvimento com o trabalho desde
tenra idade, auxiliando nas tarefas domésticas ou acompanhando os pais em atividades na
propriedade como cuidar de uma horta, conduzir animais, etc.
Sobre a relação entre trabalho e família, Weisheimer (2005) comenta o importante papel
da família nos processos de socialização no universo rural. Segundo o autor, o trabalho
[...] é o espaço privilegiado de socialização dos filhos no mundo adulto, na
lógica do trabalho e da produção, processo este que configura o meio objetivo
que acaba por consolidar a construção subjetiva do jovem agricultor. Concluise que a socialização dos filhos no processo de trabalho familiar agrícola
cumpre um importante papel na construção social do jovem agricultor e na
definição de seus projetos futuros (WEISHEIMER, 2005, p.7-8).

A partir de uma abordagem interseccional sobre essa questão, percebemos que os
processos sociais no campo, principalmente os que se dão no âmbito do trabalho, são marcados
por profundas desigualdades de gênero, nas quais se observa a desvalorização do trabalho
feminino (BRUMER, 2007).
No caso da agricultura familiar, por exemplo, as atividades realizadas por mulheres se
dão no espaço da casa e também da produção agrícola, sendo a primeira atribuída como sua
função, e a segunda, como ajuda. Para os jovens homens, essa relação se inverte, uma vez que
as atividades desenvolvidas na casa são consideradas como ajuda (BRUMER, 2007).
As três jovens participantes desta pesquisa são agricultoras e, segundo revelam seus
relatos, trabalham na produção agrícola da propriedade familiar, juntamente com os demais
membros da família. Além disso, participam do processo de comercialização desses produtos
na Feira do Agricultor na cidade de Brejões, parecendo resistir às formas de dominação
masculina presentes nas relações de trabalho, e lutando diariamente para garantirem o
reconhecimento social que lhes é negado em muitos espaços. Resgatando a perspectiva de
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Thompson (1981, p.17), frente a essas experiências de dominação, “a categoria experiência se
torna relevante e necessária para revelar a potencialidade de homens e mulheres de romperem
as barreiras pré-estabelecidas”.
A jovem Mariana explica sobre a relação trabalho e família em seu cotidiano:
Eu trabalho com agricultura familiar, ajudo meus pais, mas tenho meu próprio
trabalho, como produtora rural, que é a criação de cabra. Então, a gente cria
cabra, junto com minha família. Quando eu estou nesse período de Tempo
Universidade, meu pai e meus familiares tomam conta dos caprinos, mas
quando eu vou para casa, eu volto a trabalhar no campo (Mariana).

Os jovens egressos também veem a família como espaço de transmissão de exemplos e
conhecimentos relacionados a outras atividades laborais e também a valores culturais
vinculados com a vida no campo. O jovem Lucas, por exemplo, menciona a importância que
os conhecimentos de eletrônica transmitidos pelo tio tiverem em sua busca e conquista de
autonomia financeira; Genivaldo, por sua vez, afirma que além dos conhecimentos relativos à
produção agrícola, aprendeu com seu pai o ofício de pedreiro, sendo a atividade por ele exercida
ao migrar por um tempo para a cidade de Salvador; a jovem Mariana, ressalta a força da tradição
das rezas e do samba de roda transmitida por sua família, que ela não apenas dá continuidade,
como também se empenha em intensificar.
A família representa também um espaço de segurança para esses jovens, sendo suportes
importantes principalmente nos momentos difíceis. É o que ocorre, por exemplo, com as jovens
Gelisiane e Mariana, cujos relatos evidenciam o enfrentamento de situações complexas de
relacionamentos afetivos, das quais decorreram o nascimento de seus filhos. O amparo da
família nesses episódios é destacado pelas jovens como elemento fundamental na recuperação
de sua autoestima, além de se configurarem também como suportes para a permanência nas
atividades escolares e profissionais:
Porque se eu estou hoje aqui, é por causa da minha família. Se não fosse ela,
eu não estaria aqui. Quem iria ficar tomando conta dos meus filhos para que
eu pudesse estudar? Ninguém, porque o primeiro pai do meu filho me
abandonou. E o segundo, faleceu. Então, não tive ninguém para me ajudar, só
mesmo paínho e maínha (Mariana).
Ele (o filho) fica com maínha! Enquanto estava amamentando, levava ele para
as capacitações. Mas depois, comecei a deixar com minha mãe (Gelisiane).

A gravidez e a maternidade são fatores que levam, principalmente as jovens mulheres,
a deixarem a escola. No caso específico da EJA, os fatores que mais se sobressaem entre as
jovens mulheres para o abandono escolar são gravidez, família e saúde (ABRAMOVAY,
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CASTRO e WAISELFISZ, 2015). Fatos que apontam para a necessária problematização das
representações de gênero que o compreenda em sua interseccionalidade com a escola e com o
trabalho, especialmente quando nos referimos a jovens mulheres da EJA oriundas de espaços
rurais.
As dinâmicas familiares, portanto, tendem a se sobressair como suporte no cotidiano e
nas projeções dos jovens egressos que entrevistamos. Em algumas situações, no entanto,
percebemos que o convívio familiar também pode se configurar enquanto prova, à medida que
passa a envolver o conflito de ideias, considerando sua influência no processo de tomada de
decisão desses sujeitos.
Episódios de divergências que colocam, por exemplo, a realização de estudos e a
continuidade das atividades de produção agrícola familiar como opositores, foram percebidos
na história do jovem Lucas. A decisão de ingressar no curso Técnico em Agropecuária PROEJA
com Alternância, causou contrariedade a seu pai que, preocupado com o trabalho na
propriedade da família, opôs-se a essa decisão. Essa situação permanece guiando a vida do
jovem, fazendo-o a postergar, ou mesmo desistir, da continuidade dos estudos a nível de
graduação.
As histórias de Edleuza e Luciano também revelam dificuldades ou impossibilidades
em conciliar a realização de estudos com as necessidades demandadas do convívio familiar,
que impedem ou retardam a materialização de seus projetos. Por conta das necessidades de
cuidados com a tia, Edleuza precisou efetuar o trancamento de sua matrícula, por dois
semestres, no curso de graduação que faz na UFRB. Situação que fora revertida posteriormente
pelo apoio encontrado no marido. Já o jovem Luciano não vislumbra possibilidades de
concretizar seu sonho de cursar Agronomia, tendo em vista a responsabilidade assumida de
cuidar de seus pais idosos, de seu irmão deficiente e também da propriedade da família.
Percebemos, assim, que os jovens egressos reconhecem a importância da família como
suporte e apoio afetivo e material. Todavia, a família pode se configurar enquanto prova, na
medida em que representa restrições à realização de seus projetos.

4.2.3 Vivências escolares no campo: o não lugar como prova

Para os egressos entrevistados, a relação com a escola envolve experiências de
enfrentamento de desafios que desencadearam um processo de reflexão sobre si mesmos e sobre
suas identidades. Todos os jovens relataram que, ao atingirem a finalização do Ensino
Fundamental, precisaram se deslocar para a cidade para fins de conclusão da Educação Básica,
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à exceção de Lucas que sempre estudou na sede do município. Situação que continua a ser uma
constante no cotidiano da região:
Falta escola, porque assim, aqui tinha uma escola que foi desativada. Entrou
um prefeito que disse que iria fazer a escola dos sonhos. E essa escola dos
sonhos, ficou só nos sonhos mesmo (Gelisiane).

A fala da jovem, somada aos relatos dos demais participantes da pesquisa, confirmam
os estudos que vem problematizando o universo rural como um lugar de não escola129,
convivendo com a ausência de escolas, o que leva inúmeros jovens a se deslocarem diariamente
para a cidade para dar continuidade às suas trajetórias escolares.
Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, percebemos que a chegada
à escola da cidade os colocou em contato com uma cultura diferente, a cultura urbana.
Depararam-se com modos de vida diferentes, nos quais as próprias relações sociais se destoam
daquelas que mantidas com as pessoas de suas comunidades rurais.
Porque você tem sua vida no campo, é respeitado, seu professor é da sua
comunidade, você conhece. E aí você sai de lá cinco horas da manhã para o
ponto e ficar esperando um carro para chegar na cidade. E quando você entra
na sala de aula, tudo é estranho, né? E você ouvir várias coisas, como "o da
roça" ou "o Jeca, que não sabe falar". Foi um impacto mesmo! (Edleuza).
Você chega da zona rural, junta com os meninos da cidade e é aquela
influência. Me fez perder o foco (Luciano).

Os relatos dos jovens corroboram com a compreensão de que as provas estruturais, neste
caso os processos de escolarização, podem produzir experiências particulares e complexas
(MARTUCCELLI, 2010).
De acordo com Ferreira e Alves (2009, p.247), a ideologia que se sobrepõe à escola
corresponde a valores urbanos. Trata-se de uma escola que não está preocupada em preparar os
jovens para a vida e/ou permanência no campo, visto que a “educação oferecida nos centros
urbanos raramente privilegia aspectos que possam ser transpostos ou que valorizem a realidade
rural”.
Esse momento de transição entre a escola da comunidade e a escola da cidade foi muito
marcante para os jovens egressos. As reflexões de Edleuza, por exemplo, evidenciam a maneira
pela qual percebe a questão da escola da cidade que recebe os sujeitos do campo e também a
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Stropasolas (2006), Vendramini (2015) e Sanches e Oliveira (2019).
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sua luta no interior da UFRB (enquanto aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo
e militante de movimentos sociais do campo) para pautar essas questões:
O jovem em si, é formado para o mercado de trabalho, e o jovem do campo,
nem para isso, muitas vezes. Porque quando ele chega na escola, no Ensino
Médio, só é jogado um monte de técnicas, que é para ele aprender aquilo e ir
para uma indústria. Mas pensar, por exemplo, dele voltar para o campo, dele
se reconhecer enquanto identidade, isso não é trabalhado nas escolas. Essa é
uma das nossas pautas na UFRB e nas comunidades rurais (Edleuza).

Além da importância da escola na comunidade rural, a jovem Gelisiane destaca também
a necessidade de uma escola que dialogue com as realidades dos alunos:
A gente precisa ter uma escola e uma educação contextualizadas, porque
assim, tiraram os alunos do campo, levaram para cidade, e lá o assunto que
eles têm, não envolve o campo (Geliane).

As reflexões das jovens nos remetem ao pensamento de Arroyo (2014) sobre a chegada
dos sujeitos do campo na escola da cidade, demandando um currículo que articule experiência,
cultura e lutas. Segundo o autor, esses sujeitos,
Levam à escola saberes, identidades construídas em socializações marcantes
nas experiências do trabalho. Levam o trabalho como práxis humana concreta.
Experiências, saberes, valores de trabalhar para a vida, a subsistência, mas
também experiências marcantes de exploração no trabalho, de expropriação da
renda do seu trabalho (ARROYO, 2014, p.169).

A partir dessas reflexões, poderíamos pensar a escola, na perspectiva da cidade, como
um não-lugar para os sujeitos jovens do campo, na medida em que as experiências escolares
vividas nesse espaço não consideram (ou desconsideram) suas necessidades e sua cultura. Uma
vivência escolar que os afasta das perspectivas de permanência no campo, quando os aproxima
e os restringe a atividades e expectativas do cotidiano das cidades.
Segundo o antropólogo francês Marc Augé, o conceito “não-lugar” se refere ao espaço
no qual os sujeitos não encontram motivos para permanecerem, visto que o espaço só pode ser
entendido como “lugar” à medida que esse sentido é percebido. Do ponto de vista do autor, “se
um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se
definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar”
(AUGÉ, 1994, p. 73)130.

130

O professor português Antônio Nóvoa trouxe essa discussão para o contexto escolar ao examinar os sentidos
atribuídos pelos docentes ao lugar onde atuam – a escola – tendo como ponto de partida a ideia de pertencimento
e identidade profissionais, considerando-os elementos basilares dos processos de mudança necessários às
intervenções práticas desses sujeitos (NÓVOA, 2009).
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De modo análogo, podemos pensar que, quando um espaço escolar não possibilita
vivências que promovam identificações ante a diversidade dos estudantes, essa instituição pode
ser pensada como um não-lugar escolar.
Nesse debate, cabe ressaltar que o artigo 205 da Constituição Federal assume a
Educação como um direito humano fundamental e subjetivo131, independentemente de qualquer
situação ou condição, e deve visar “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).
Em se tratando de sujeitos do campo, inferimos que o exercício pleno de sua cidadania
também está relacionado com o direito de estudar no campo, por meio de uma educação
significativa e contextualizada, que relacione a vida dos sujeitos educandos a sua realidade para
que possa compreendê-la e transformá-la.
Nesse sentido argumentamos sobre o campo também como um não lugar para a escola,
considerando a ausência de escolas para as juventudes e o fechamento das escolas do campo,
denunciado ao longo desta tese.

Segundo Julião, Beiral e Ferrari (2017, p.41), “compreende-se como direito subjetivo a prerrogativa do poder
de pessoas, organizações e associações de exigirem o cumprimento das disposições constitucionais”.
131
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Eu falo que o PROEJA foi onde tudo começou! ”.
A fala da jovem Edleuza expressa todo o percurso de pesquisa, pois também foi a partir
do PROEJA que nosso caminho começou a ser trilhado. O olhar inicial para o diálogo entre a
EJA e a Pedagogia da Alternância, durante o mestrado, foi se ampliando à medida que nos
aproximávamos dos jovens egressos dessa experiência educativa, buscando perceber seus
desdobramentos em suas vidas e propósitos.
Como um giro de um caleidoscópio, que a cada movimento forma novas imagens, a
diversidade dos elementos encontrados durante o caminho formava múltiplas possibilidades de
também compreendê-los. As histórias de vida dos jovens entrevistados estão abertas e em
permanente (re) construção. Seus projetos seguem sendo (re) planejados dia após dia, formando
outras imagens pelo movimento das novas experiências vividas em múltiplos espaços, o que
reflete a incompletude deste trabalho.
Retomaremos algumas questões discutidas nesta tese, entendendo-as como necessárias
à consolidação da temática no campo da Educação e também dos estudos orientados para as
juventudes do campo, sem a intencionalidade de formular generalizações, mas também sem
perder de vista os processos mais amplos.
Destacamos, inicialmente que, de certa forma, a hipótese que sustentávamos apontava
para os horizontes alcançados pela pesquisa. Embora nossos pressupostos iniciais não dessem
conta da complexidade envolvida nas múltiplas dinâmicas sociais desses sujeitos, constatamos
importantes impactos gerados pela formação profissional em EJA com Alternância em suas
escolhas e perspectivas, questão central que originou o desenvolvimento desta pesquisa.
Todavia, cada jovem que colaborou com essa investigação traz em suas trajetórias
biográficas diversas construções sociais que foram (e ainda são) definidoras dos caminhos que
são trilhados no mote de seus processos de individuação e de organização de projetos e ações.
Suas interpretações sobre esse processo se relacionam diretamente com experiências inscritas
em múltiplas relações e espaços de socialização, aos quais, pelos limites impostos a este estudo,
não demos conta de conhecer com profundidade, o que faz com que novas interrogações sejam
formuladas, especialmente no que refere às interfaces existentes entre juventude, gênero e
território nas experiências educativas das jovens mulheres no campo.
Apesar de não possuir o propósito de avaliar o PROEJA enquanto política pública, o
desenvolvimento desta investigação traz como particularidade a constatação do papel
estratégico que as pesquisas com egressos podem assumir na avaliação de políticas ou
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programas educacionais, na medida em que auxiliam na compreensão de sua efetividade social
e profissional. De maneira geral, os programas visam provocar impactos na sociedade, atuando
na correção de problemas históricos ou na indução de mudanças no desenvolvimento social e
econômico de uma região ou de uma população (DAZZANI e LORDELO, 2012).
Nesse sentido, esta pesquisa possibilita, em certa medida, a análise dos efeitos de uma
política pública de Educação de Jovens e Adultos na vida dos sujeitos, sendo possível perceber,
pelas enunciações dos egressos, a importância da presença do PROEJA na região do Vale do
Jiquiriçá, no sentido de contribuir com a democratização do acesso à educação profissional de
qualidade por parte dos jovens e adultos do Território do Vale do Jiquiriçá, especialmente
aqueles oriundos de comunidades rurais, a partir de uma proposta educativa que, como nos
lembra Caldart (2012), não rompe com as raízes e cultura dos sujeitos, não se descola da vida,
nem das necessidades materiais de existência.
A formação que esses jovens vivenciaram durante o curso Técnico em Agropecuária
PROEJA com Alternância parece tê-los ajudado a desenvolver uma outra forma de ver e estar
no mundo. Pela Pedagogia da Alternância, experimentaram uma formação diferenciada e
contextualizada, desenvolvida na escola e fora dela, no cotidiano da vida no campo, nas
comunidades rurais da região e nas práticas laborais do campo.
Os dados produzidos na pesquisa de campo nos permitem constatar a dimensão políticopedagógica da formação em Alternância, na medida em que fomentou nos jovens a
oportunidade de problematizarem e refletirem sobre as questões da própria territorialidade,
conectando-os com o seu trabalho e com a sua vida na comunidade e com suas lutas pelos
direitos sociais, inclusive o direito à Educação.
Constatamos que as experiências vivenciadas durante a formação em Alternância
potencializaram a organização de projetos pessoais e coletivos que impulsionam formas
alternativas de trabalho e que visam o fortalecimento identitário e o desenvolvimento
sustentável das comunidades rurais. Reverberando, assim, em um processo de conscientização
pela agricultura familiar e pela agroecologia, que gerou mudanças de hábitos em suas vidas e
na vida de suas famílias.
Ainda que os jovens tenham vivenciado situações desafiadoras durante o curso PROEJA
com Alternância, os dados nos permitem inferir que o desenvolvimento do Programa, articulado
aos princípios da Educação do Campo, concretiza-se como um importante suporte no cotidiano
e nas perspectivas dos jovens egressos.
Enquanto política pública, a pesquisa mostrou que o PROEJA segue sendo um elemento
importante na trajetória de jovens e adultos trabalhadores do campo, especialmente quando se
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apoia em um sistema educativo apropriado a esse contexto. Faz-se necessário, contudo, a
superação da ideia de programa, que traz em seu bojo as marcas de descontinuidade e
fragmentação, historicamente relacionadas às ações voltadas à EJA no Brasil. Compreendemos
tal movimento como condição básica para que esta modalidade de ensino não continue sendo
“desenvolvida por ações pontuais ou por meros projetos de governo”, necessitando “ser
reconhecida como política estratégica para o desenvolvimento humano, social e político
regional” (JULIÃO, BEIRAL, FERRARI, 2017, p.53).
Ficou claro, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, o avanço das políticas públicas
de juventude alcançado no país, especialmente nas últimas décadas. Por um lado, esse progresso
foi confirmado pelos jovens entrevistados, na medida em que identificam em seus relatos um
conjunto de ações que têm promovido mudanças no cenário rural. Por outro lado, denunciam a
ausência de políticas públicas focalizadas no jovem do campo, que realmente possam
concretizar melhorias e favorecer a organização de projetos no meio rural.
Além de políticas agrárias efetivas que envolvam especialmente a aquisição da terra
como condição primária de vida e produção no campo, os jovens participantes desta pesquisa
reclamam por ações que visem o incentivo à produção agrícola de forma orgânica e que
estimulem a continuidade das práticas de agricultura familiar, consideradas por eles como
condições centrais para garantir a segurança alimentar dos que vivem no campo e na cidade.
Seus relatos sinalizam ainda que o campo demanda por ações que desencadeiem maior
equidade de direitos e melhorias em outros aspectos da vida social. Para tanto, necessitam ser
fundamentadas em uma visão do campo como um lugar de lazer, de mobilidade, de inclusão
digital, de acesso à internet, à cultura, à educação, à saúde, enfim, de vida e socialização.
Os jovens participantes desta pesquisa têm algo a dizer sobre os sentidos de ser jovem
no campo e sobre os desafios que enfrentam e como os enfrentam em seu cotidiano. São jovens
que vão à escola, transitam frequentemente em espaços urbanos, trabalham, praticam esportes,
dançam, namoram, cuidam da casa e da família, se preocupam com a aparência e estilos,
possuem notebook, ouvem músicas, vão à igreja e templos religiosos, usam celulares e
aplicativos, participam de grupos em redes sociais virtuais, participam da vida política do país,
enfim, suas ações se assemelham a qualquer outro jovem.
Constatações que desautorizam qualquer análise que tente isolá-los e “considerá-los
como pertencentes a um mundo à parte, não integrado à sociedade mais ampla em que vivem”
(WANDERLEY, 2007, p.31), imagem ainda muito presente no senso comum.
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Contudo, reconhecendo-se enquanto jovens do campo, esses sujeitos se colocam
também como diferentes (GALINDO, 2015), reforçando, assim, a diversidade dos modos de
viver a juventude.
Seus projetos de vida são perpassados pela valorização do campo enquanto espaço de
produção de vida social, mas também de ausência de direitos e de alternativas profissionais,
que possam garantir oportunidades de trabalho e de conquista de autonomia financeira, tanto
na produção agrícola, quanto em outras atividades. Carências sociais que traduzem as “tensões
e contradições da sociedade brasileira, em seu conjunto” (WANDERLEY, 2007, p.31).
A organização de projetos de vida dos sujeitos participantes desta pesquisa também é
atravessada pela preocupação com a permanência no campo, considerando as dificuldades
relacionadas à realização de estudos, à geração de renda que propicie melhor qualidade de vida,
ao acesso aos serviços públicos, à conquista de maior autonomia financeira e pessoal. O desejo
de permanecer no campo se confronta também com a carência de água da região, recurso
fundamental na manutenção da vida e da produção agrícola, especialmente nos municípios do
Território Vale do Jiquiriçá.
Ao refletir sobre essas distintas construções, o trabalho evidencia o necessário
reconhecimento das singularidades das relações desses sujeitos em seus contextos sociais e
culturais, visto que os processos identitários se vinculam a distintos pertencimentos e
expressões culturais que são “construídas a partir dos territórios onde vivem, que mesclam
variadas posições” (GALINDO, 2019, p.83), dentre elas as a relação com a terra, as questões
de gênero, os valores familiares e o trabalho no campo, influenciando suas trajetórias de vida e
o trânsito entre campo e cidade.
É preciso destacar que o percurso desta pesquisa foi acompanhado de um processo de
desmonte das políticas sociais e educacionais, incluindo-se a extinção da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), do Plano Nacional de
Juventude e Sucessão Rural, dos conselhos de participação social no âmbito federal, o
acirramento da liberação do uso de agrotóxicos e do processo fechamento de escolas e turmas
de EJA em espaços rurais, dentre tantos outras ações.
De nossa parte, entendemos que o combate a esses retrocessos também precisa ser
assumido no contexto acadêmico, enquanto responsabilidade social. E nesse sentido, esta tese
deseja compor esse movimento.
A pesquisa possibilitou ampliar a visibilidade das juventudes que estão no campo,
protagonizando suas histórias e reinventando-se a cada dia para resistir aos retrocessos e lutar
pela garantia de seus direitos fundamentais. A relação com a escola, o desejo de estar perto da
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família, o vínculo com a terra e o desejo de nela permanecer com dignidade, a busca da inovação
e o desejo de preservar tradições, o trabalho agrícola e não agrícola, as relações de gênero, o
desejo de continuar os estudos, de ter autonomia financeira, de ter uma vida mais saudável, de
querer viver mais momentos de lazer, dentre outras, são variáveis que orientam e tencionam as
decisões dos jovens que participaram desta pesquisa.
Concluímos esta tese convictos de que a Educação, e especialmente a Educação de
Jovens e Adultos, organizada e desenvolvida junto com os sujeitos do campo, a partir do
conhecimento de suas necessidades e contextos, têm o potencial de promover transformações
na vida dos jovens e dos demais sujeitos que vivem no meio rural. Entretanto, não a enxergamos
de forma sobreposta à sociedade, entendendo que as desigualdades sociais desencadeiam a
desigualdade de direitos, inclusive, do direito de acesso à Educação.
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APÊNDICE I
GRADE DE PERGUNTAS

Tema 1. Identidade
Subtemas

“Chaves de diálogo”

Ser jovem do
campo

Quantos anos tem? Você se considera jovem? O que pensa sobre ser jovem
do campo? Para você, o que é parecido e o que é diferente entre um jovem
do campo e um jovem da cidade?

Condição e
situação de
moradia

Em que lugar você mora? Como é o lugar que você mora? E o que acha
desse lugar? Você já morou em outros lugares? Quais? Por quais motivos
se mudou?

Tema 2. Família
Subtemas

“Chaves de diálogo”

Composição
familiar

Você mora com quem? Tem irmãos? Tem filhos ou alguma pessoa sob sua
responsabilidade? Fale um pouco sobre isso.

Condições
sócioeconômicas

Relações
afetivas

Sua família é originária desta região? Por que sua família veio para cá?
Conte um pouco sobre a história de sua família. Fale um pouco sobre os
seus pais (nomes, profissão, escolaridade, etc). Quem trabalha na sua casa?
O que fazem? Alguém de sua família estuda ou já estudou? Alguém de sua
família nunca estudou? Ou é analfabeto? Na sua visão, por quais motivos
isso aconteceu? Sua família participa de algum programa social do governo?
Qual(is)? Qual é importância desses programas para sua família?
Você é casado(a)? Está se relacionando com alguém no momento? O que
pensa sobre constituir uma família? Ter uma família é um objetivo para
você?

Tema 3. Experiências escolares
Subtemas

“Chaves de diálogo”

Escolaridade

Você está estudando atualmente? Que curso faz? O que está achando deste
curso? Por que o escolheu? Você lembra quando foi que escolheu este
curso? Como foi o seu processo de ingresso na universidade? Você é
cotista? Qual a importância das ações afirmativas no seu processo de acesso
e permanência no ensino superior? Como se sente na universidade? Tem
encontrado alguma dificuldade? Quais? Com quais recursos pode contar
para auxiliá-lo?
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Ou Por que não deu continuidade aos estudos depois do PROEJA? Como
se sente estando fora da escola? Voltar a estudar é um objetivo seu? O que
está fazendo em relação a isso?

Trajetória
escolar
Importância da
escola

Em quais escolas você já estudou? Qual foi a que mais gostou? Você se
lembra de alguma experiência marcante (positiva ou negativa)? Durante sua
vida escolar você teve dificuldades em algum momento? Quais? Você tinha
alguém para ajudar nesses momentos? Quem? Como? Você já ficou
reprovado (retido) em alguma série? Como foi essa experiência? Já ficou
sem estudar por algum tempo? Por qual motivo? Por que retornou à escola?
Como era a relação da sua família com as escolas em que você estudou? Sua
família participava de sua vida escolar? De que maneira?
O que você pensa sobre o estudo? Qual é a importância que você atribui ao
estudo? Para você qual é a finalidade da escola? De que forma você acredita
que as atividades desenvolvidas na escola podem ajudar a vida das pessoas?
Pode dar exemplos?

Tema 4. Relação com o trabalho e renda
Subtemas

Experiências
Participação na
renda familiar

“Chaves de diálogo”
Você está trabalhando atualmente? Em quê? Onde? Você está gostando do
trabalho? Fale um pouco sobre como se sente neste trabalho? Você já
trabalhou em outros momentos e lugares? Com que idade começou a
trabalhar? Fale um pouco sobre suas experiências com o trabalho? Você
encontrou ou encontra dificuldades em conciliar o trabalho com os estudos?
Quais? Essas dificuldades já lhe trouxeram algum prejuízo? De que maneira
isso aconteceu? Com que meios você gostaria de poder contar para
minimizar suas dificuldades em relação ao trabalho?
Você contribui com as despesas da casa (família)? De que forma? Como
se sente em relação a isso?

Tema 5. Políticas públicas para o campo e para a juventude

Sobre o campo

Sobre os jovens

Como você vê as políticas de governo voltadas para o campo? Você ou sua
família se beneficia de algum programa de governo dessa natureza? Qual?
Fale um pouco sobre os serviços públicos presentes no campo e também
sobre aqueles que você sente mais falta?
Quais políticas públicas destinadas a juventude do campo que você
conhece? Elas estão interferindo na sua vida de alguma maneira? Na sua
visão, a situação melhorou ou piorou? Na sua opinião, qual a relação das
políticas públicas e as escolhas que você vem fazendo?

Tema 6. PROEJA e a Pedagogia da Alternância
Subtemas

“Chaves de diálogo”
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Percepções sobre
o curso PROEJA

Desenvolvimento

Influência nas
escolhas

Como foi seu ingresso no PROEJA com Alternância? Por que você foi
fazer esse curso? Se já possuía o Ensino Médio por que optou em repeti-lo
durante este curso? Como você se sentia sendo aluno de uma escola
federal? Isso era importante para você? Por que? Como era o seu
relacionamento com a instituição, com os professores e com os colegas?
Você teve alguma dificuldade durante o curso? De que tipo? Com quais
recursos contou para enfrentá-la? Teria uma experiência importante
(positiva ou negativa) para contar sobre o desenvolvimento do curso?
Como era a sua participação nas atividades relacionadas à representação
estudantil, campanhas, eventos, etc? Quais experiências foram marcantes?
Depois de seu ingresso no PROEJA com Alternância você sentiu alguma
mudança em sua vida? E na vida de sua família? Quais? Por que você
acredita que essas mudanças ocorreram? Ou por que não ocorreram? Como
você vê o ensino por Alternância? Você já havia estudado nesse sistema
antes do PROEJA? Você acredita que essa experiência tenha influenciado
suas escolhas pessoais e profissionais atuais? De que maneira? Qual foi a
real importância desse curso em sua vida?

Tema 7. Vida na comunidade (no campo)
Subtemas

“Chaves de diálogo”
Qual é a sua relação com o campo? Você vive no campo? Como é viver no
campo? Na sua opinião, o que o campo tem de melhor? E as dificuldades do
campo? Quais são? O que o campo tem de pior?

Viver no campo

Rede de
relações

Lazer

Religião
Cultura

Como você pensa que o campo é visto pela sociedade brasileira de maneira
geral? Por quê? Como você vê o meio urbano? Como você analisa a questão
da migração das pessoas para a cidade, principalmente dos jovens? Na sua
opinião, qual é a importância da escola no campo?
Fale um pouco sobre a sua comunidade e de que maneira você se relaciona
com ela. Você tem muitos amigos onde mora? Como é sua convivência com
eles? Qual é a importância da comunidade em sua vida pessoal e
profissional?
O que você faz para se divertir? Pratica algum esporte? Qual? De que forma
aproveita o tempo livre em sua comunidade?
Qual é a sua relação com a religião? E de sua família? Qual é a importância
da religião na sua vida e de que forma ela lhe afeta?
Você participa de algum grupo cultural em sua comunidade? Qual?
Gosta de ler? Como é o seu acesso a livros ou material de leitura? Quais são
as possibilidades de eventos culturais em sua comunidade?

Trabalho

O que você pensa sobre o trabalho no campo? Acredita que é possível viver
do trabalho no campo com qualidade? Fale um pouco sobre isso. Para você
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quais são os aspectos positivos e negativos do trabalho no campo? E o que
poderia ser feito sobre isso, na sua opinião?
Participação
social

Você se envolve em atividades sociais ou de apoio social em sua
comunidade? Quais? De que maneira você participa? Já se envolveu em
algum trabalho voluntário? Qual? Você atua em algum movimento social?
Qual e como? Qual a sua análise sobre a participação dos jovens do campo
em movimentos sociais?

Tema 8. Projetos de vida
Subtemas

Perspectivas de
futuro

Metas,
Objetivos e
Ações

“Chaves de diálogo”
Você se preocupa com o futuro? Em quais aspectos? Quais são as suas
perspectivas de futuro? Você já se definiu sobre sua profissão? Quais
elementos interferiram nessa decisão? Você tem algum medo em relação ao
futuro? Qual? Como e onde você se vê daqui a dez anos? Quais atividades
você realiza hoje que contribuem para este fim? Você deseja construir sua
vida no campo ou na cidade? Por que? O curso PROEJA tem algum peso
nessa escolha?
Você saberia identificar qual(is) é(são) o(s) seu(s) objetivo na vida? Ou o
que é mais importante para você? Você tem um projeto de vida? Poderia
dizer qual é e de que forma pretende desenvolvê-lo? Qual é o propósito de
seu projeto de vida? Por qual motivo quer realiza-lo? Com quem ou quê
você acredita que pode contar na efetivação de seu projeto de vida? Que
grupos ou redes você mantém hoje que são importantes para a efetivação
desse projeto? Como e/ou em que o poder público poderá contribuir com o
seu propósito?
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APÊNDICE II
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(modelo utilizado na pesquisa)

Dados de identificação
Título do Projeto: Jovens do campo e projetos de vida: experiências dos egressos do
PROEJA com Alternância do Instituto Federal Baiano-Campus Santa Inês.
Pesquisadora Responsável: Gláucia Maria Ferrari
Instituição a qual se vincula a pesquisa: Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Contatos com a pesquisadora: Tel: (28) 99913-3789

email: ferrari.glaucia@gmail.com

Sujeito

entrevistado:

...............................................................................................................................
Idade:........anos

R.G. .........................................................................................

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa
“Jovens do campo e projetos de vida: experiências dos egressos do PROEJA com
Alternância do Instituto Federal Baiano-Campus Santa Inês”, de responsabilidade da
pesquisadora Gláucia Maria Ferrari, inserida na pesquisa “Núcleo de Estudos e Documentação
em Educação de Jovens e Adultos (NEDEJA)”, que tem como pesquisador coordenador o
professor Osmar Fávero, doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF). O
estudo tem por objetivo conhecer os percursos biográficos de jovens do campo, egressos do
PROEJA com Alternância do IFBaiano-Campus Santa Inês, buscando compreender quais são
seus projetos de vida, de que maneira os organizam e qual a importância das experiências
vivenciadas no ensino por Alternância nesse processo.
Ao participar da pesquisa você não receberá nenhum benefício financeiro, como
também não terá nenhum tipo de despesa. Sua participação consistirá em concessão de
entrevistas individuais, cujas perguntas serão guiadas por um roteiro prévio, nas quais você
relatará suas impressões e experiências a respeito do tema. As entrevistas serão realizadas em
data e local previamente combinado entre você e a pesquisadora, podendo ter duração variável,
sendo registradas na forma de áudio e vídeo. A proposta é que, para além da análise do conteúdo
das informações, seja possível também a produção de um vídeo-documentário de pesquisa,
como síntese do resultado da investigação.

224

Sua participação é de fundamental importância para o bom desenvolvimento da referida
pesquisa, pois espera-se que o estudo traga informações importantes sobre a juventude rural
brasileira e sua relação com a escola, com o trabalho e com a comunidade, de forma que o
conhecimento a ser construído possa contribuir com o debate sobre ações e políticas nessa área.
Nesse sentido, a pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos, nos meios
acadêmicos e científicos, os resultados obtidos de forma consolidada.
O sigilo quanto a sua participação e confidencialidade serão garantidos, sendo utilizados
somente para fins deste estudo, atendendo ao disposto na legislação brasileira (Resolução nº
466/12 CNS). Os dados coletados serão arquivados pela pesquisadora por um período de 05
(cinco) anos e destruído após este período. Sempre que quiser, você poderá pedir mais
informações sobre a pesquisa através do telefone ou e-mail da pesquisadora responsável. Além
disso, você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, retirar seu
consentimento e interromper a sua participação, sem qualquer problema.
NOTA DO COMITÊ DE ÉTICA:
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para
que todos os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos sejam aprovados de acordo com
as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em
consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los, e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim,
os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua
autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP dessa
instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o
Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda a sexta, das 08:00 às 17:00 horas. E-mail:
etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 26299189.
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa, assinando ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma
delas sua, e a outra, da pesquisadora responsável.
Consentimento Livre e Esclarecido
Eu,

................................................................................................................................,

brasileiro(a), portador(a) do RG nº................................. após a leitura deste documento e o
esclarecimento de todas as minhas dúvidas, concordo em participar da pesquisa descrita de
acordo com as condições contidas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
incluindo a captação, uso e guarda da minha voz e imagem, em caráter gratuito, exclusivamente
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para fins de transcrição e análise. Estou ciente de que minha identidade será preservada em
sigilo pela pesquisadora e que posso, voluntariamente, desistir de participar da pesquisa a
qualquer tempo. Declaro, ainda, ter recebido uma via deste documento que segue por mim
assinado.
Niterói, .................. de ................................... de ........................

.........................................................................

Participante/voluntário(a) da pesquisa

........................................................................

Pesquisadora Responsável pela
pesquisa

