
 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

  

 

 

 

 

GISELE MARIA DE SOUSA  

 

 

 

 

 

 

  

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  RRUURRAALL  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL::  UUMM  EESSTTUUDDOO  DDEE  CCAASSOO  NNAA  

EESSCCOOLLAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  DDEE  OORRIIZZOONNAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineiros-GO 

2018 



 

 

GISELE MARIA DE SOUSA 

 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  RRUURRAALL  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL::  UUMM  EESSTTUUDDOO  DDEE  CCAASSOO  NNAA  

EESSCCOOLLAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  DDEE  OORRIIZZOONNAA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Mineiros-GO 

2018 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como requisito parcial à obtenção do título 

especialista em AGRICULTURA 

ORGÂNICA.  

Orientadora: Drieli Aparecida Rossi 



 

 

DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  RRUURRAALL  SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL::  UUMM  EESSTTUUDDOO  DDEE  CCAASSOO  NNAA  

EESSCCOOLLAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  DDEE  OORRIIZZOONNAA 

 

 

Gisele Maria de Sousa 

 

 

RESUMO 

 

No decorrer na nossa história, o camponês foi sempre inferiorizado e relacionado ao atraso e à 

falta de conhecimento, no entanto, nos últimos anos, um novo discurso tem sido feito a 

respeito do agricultor familiar em função da sua primordial importância para a segurança 

alimentar e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Sendo assim, este trabalho retrata a 

trajetória da Escola Família Agrícola de Orizona (EFAORI), que através da pedagogia da 

alternância, tem concentrado esforços para o fortalecimento da agricultura familiar do 

município de Orizona, através da formação profissional oferecida aos filhos dos agricultores, 

e atividades de assistência técnica e extensão rural oferecidas a esta classe. Esta pesquisa visa 

descrever a realidade camponesa, em Orizona, e, a partir da análise da Educação do Campo 

promovida pela EFAORI, apresentar como esta tem contribuído para o Desenvolvimento 

Rural Sustentável e para a inserção da Agricultura Familiar no contexto social de forma mais 

justa, humana, digna e competitiva.  

 

Palavras-chave: EFAORI, Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural Sustentável.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da história é notório que a Agropecuária brasileira sempre esteve 

subordinada aos interesses das classes dominantes. Sobretudo com o advento do 

desenvolvimento industrial, o setor agrícola foi submetido a um processo de modernização, 

para atender ao Agronegócio e à economia neoliberal. Esta situação exigiu intensa adoção de 

novas tecnologias para a produção agrícola, tanto no uso de novas técnicas de plantio quanto 

no incremento de maquinários e insumos capazes de aumentar a capacidade produtiva. No 

entanto, pouco se fez em relação á formação de profissionais diante deste universo de 

inovações.  

Acredita-se que a falta de ambientes de formação que proporcionem conhecimentos 

importantes para que o produtor rural possa resolver seus problemas, analisar 

estrategicamente seu negócio e descobrir novas perspectivas e potencialidade econômicas na 

propriedade é a responsável pela falta de rentabilidade e competitividade e conseqüente 

empobrecimento do pequeno produtor rural, o que geralmente leva ao desânimo, ao êxodo 

rural e/ou endividamento desordenado e conseqüentemente, a condições de vida precárias 

para este e sua família. 

Diante deste contexto, Orizona é um município predominantemente rural. Em 1996 

segundo dados do IBGE, a população rural, no município de Orizona, correspondia a 53% da 

população.  No entanto, as diversidades do mercado atual têm provocado acentuado êxodo 

rural, sobretudo da população jovem, que procura as cidades para prosseguir seus estudos e 

obter renda. Prova disso é que, conforme o último senso do IBGE, de 2010, foi constatado 

que a população urbana superou a rural em cinco pontos percentuais. 

Embora o município tenha perdido parte da população rural com a modernização 

excludente da agricultura, ainda possui estrutura fundiária menos concentrada que os demais 

municípios goianos, de acordo com dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER/ORIZONA), das 1.595 propriedades existentes no município de Orizona, 

80% são de pequeno e médio porte e trabalham em regime de economia familiar, tendo como 

principal atividade a Bovinocultura Leiteira, sendo que, 90% da renda do município giram em 

torno das atividades oriundas da Agropecuária. 

Diante das necessidades visíveis no meio rural, e tendo consciência que a Agricultura 

Familiar é imprescindível para o município de Orizona e, para o país, é que surgem 

iniciativas, fruto de discussões dos movimentos sociais locais para a implantação de um 
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Centro Familiar de Formação em Alternância (CEFFA), visando formação de jovens filhos de 

agricultores, suas famílias e comunidades para o desenvolvimento do meio rural de forma 

justa, humana, solidária, profissional e sustentável.  

A abordagem sobre o Desenvolvimento Rural Local Sustentável, contida neste 

trabalho, centraliza a educação promovida pela Escola Família Agrícola de Orizona, que 

procura com o auxílio da Pedagogia da Alternância, oferecer temas úteis e práticos sobre a 

produção, organização comunitária, associativismo, administração rural, educação familiar, 

proporcionando melhores condições de sobrevivência no meio rural. 

Para tanto, é feita uma abordagem sobre a Educação do Campo e a Pedagogia da 

Alternância como proposta de Escola Rural. Em seguida, é feita uma abordagem sobre 

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. Finalizando, é feita uma análise a partir 

da pesquisa de campo, das transformações que estão ocorrendo de forma positiva para a 

sustentabilidade da população do campo através das iniciativas da Escola Família Agrícola de 

Orizona.  

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho para coleta de dados para fundamentação do tema foi desenvolvido 

mediante uma pesquisa qualitativa, com estudo de caso, análise documental e observação in 

loco e o método de procedimento de elaboração foi o artigo cientifico. O universo de pesquisa 

foi delimitado no trabalho da Escola Família Agrícola de Orizona (EFAORI) no intuito de 

apresentar as contribuições desta para o município de Orizona. 

A pesquisa envolveu quantos aos objetivos, uma abordagem exploratória, pois esta 

permite uma maior familiaridade com o problema em questão, incluindo o levantamento 

bibliográfico e entrevistas com pessoas experientes no assunto pesquisado. 

Quanto aos procedimentos técnicos será adotada a pesquisa bibliográfica, uma vez 

que esta permite de início o estudo e análise de artigos científicos e livros publicados sobre o 

tema e o Estudo de caso que consiste no estudo aprofundado dos sujeitos da pesquisa a fim de 

obter maior conhecimento da realidade destes e dos fatores que o submeteram a esta condição. 

Para se chegar aos dados serão utilizadas as técnicas de pesquisa: o questionário, análise 

documental, a entrevista e observação in loco.  
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Mediante a metodologia proposta as informações da pesquisa serão sintetizadas em 

forma de artigo científico que consiste na apresentação sucinta dos aspectos sobre o tema em 

estudo, resultados da pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

 

3-DESENVOLVIMENTO 

 

3.1-CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE ORIZONA 

  

A Escola Família Agrícola de Orizona foi idealizada a partir do Centro Social Rural 

de Orizona (CSRO), uma entidade filantrópica, cujos sócios são agricultores familiares, 

devidamente legalizada e reconhecida, com sede na Rodovia GO-424, Km-02, Zona Rural, na 

cidade de Orizona -GO  

A partir de 1990, o Centro Social passou a preocupar-se mais com a educação da 

juventude camponesa, porque havia um número significativo de alunos, que se 

deslocavam, diariamente, para estudar em escolas urbanas. Estas não correspondem 

às necessidades, expectativas e desafios dos jovens do campo, pelo contrário, 

contribuem para o afastamento do jovem camponês da sua identidade sócio-cultural 

e da sua família. OLIVEIRA (2009, p. 69). 

 

A escola iniciou, efetivamente, seu trabalho no dia primeiro de março, de 1999, com 

23 alunos, em um prédio cedido em regime de comodato pela Prefeitura de Orizona 

localizado na Fazenda Rio do Peixe a 29 Km da cidade. No dia 14 de fevereiro, de 2000, 

reinaugurou em prédio próprio com quarenta e cinco alunos. 

Essa instituição surgiu com o objetivo de proporcionar uma Educação do Campo de 

qualidade, ministrando o Curso Profissionalizante Técnico em Agropecuária de Nível Médio, 

aos filhos de agricultores familiares e, a partir de práticas e estudos científicos, aprofunda uma 

pedagogia que respeite a cultura e a identidade dos povos campesinos. Para tanto, tem como 

missão a Formação Integral de filhos e filhas de agricultores familiares com ética profissional, 

responsabilidade social e ambiental.  

 

A Pedagogia da alternância acelera o papel de inovação de técnicas aprendidas na 

escola e aplicadas no meio rural juntamente com o conhecimento popular dos pais. 

Nesta lógica o sujeito é autor de sua educação através do meio em que vive, 

propiciando mudanças em si, no meio e na comunidade. ROUILLIER (1980 apud 

OLIVEIRA, 2009, p. 96).  
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 A EFAORI desenvolve a Pedagogia da Alternância, baseada no comprometimento 

com a transformação social, em busca de formação humana e técnica, tomando por base as 

condições e potencialidades locais, no que se refere aos recursos humanos e materiais no 

espaço físico, interesses e necessidades da comunidade a ser atendida pela Escola Família 

Agrícola de Orizona.  

 

Formação técnica: a profissão de agricultor é complicada, minuciosa, cheia de 

imprevistos. É assim que a roça..., constitui o livro mais importante do jovem 

estudante que deve saber também da sua missão no trabalho familiar. Deve buscar 

melhorar a técnica em busca de melhores resultados. Formação geral: também é 

necessária para formar a personalidade, permite-lhe aprender e compreender as 

técnicas, a história, a matemática, a se expressar por escrito ou oralmente. 

Formação humana: os promotores, pais de família, querem preparar seus filhos 

para a vida, obter êxito profissional e realização humana, apenas o êxito material, 

não trás a felicidade. THIERRY DE BURGHGRAVE 1998 apud CASTRO (2001, 

p. 14). 

 

Além das transformações no modo de produzir na terra, com técnicas alternativas1 e 

com menor custo possível, tornando as atividades econômicas do campo mais competitivas, a 

EFAORI se preocupa com a formação de cidadãos com conhecimento técnico e 

comprometidos com o meio rural.  

 

“... acreditamos muito na Escola Família Agrícola, pois tem um modelo novo de 

ensino que é formar agricultores para o futuro e não técnicos para disputar empregos 

aí fora. Acreditamos que esses alunos serão agricultores que vão absorver com muito 

mais velocidade as técnicas modernas e serão com certeza lideranças capazes de 

levar adiante com muito mais preparo este processo de organização que é dinâmico e 

se transforma a cada instante como tudo nesse mundo globalizado que vivemos.” 

FRUTUOSO, Hélio, Produtor Rural de Orizona, em entrevista no dia 27/08/2018. 

 

Para propiciar formação adequada aos seus objetivos, a EFAORI define instrumentos 

de ação vinculados ao mundo do trabalho, da cultura, à luta pela terra, ao modelo de 

                                                 
1 Uso de recursos da propriedade para a produção como, por exemplo, esterco bovino para adubar a Olericultura 

ou a confecção de adubo (húmus) a partir da decomposição restos de plantas, alimentos e animais, visando a não 

degradação do meio ambiente pelo não  uso de defensivos químicos, bem como, a redução do custo de produção 

e o fornecimento de produtos saudáveis/naturais.  
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desenvolvimento do campo para sustentabilidade ambiental agrícola, agrária, econômica, 

social, política e cultural e garantia de qualidade de vida.   

 Tutoria - Consiste no acompanhamento que o estudante recebe durante todo o 

período que permanece na escola. São socializadas as atividades da sessão de 

alternância e detectadas superações e dificuldades da formação individual, por meio 

do diálogo e análise do desempenho do estudante. Plano de Estudos - Promove uma 

relação autêntica entre a vida e a escola. Permite que os temas ligados ao contexto 

vivido pelo estudante se tornem o eixo central de sua aprendizagem. Caderno da 

Realidade - Desenvolvimento da formação geral, porque retrata a história da 

família, da terra onde se trabalha da comunidade e de outros aspectos que compõem 

a estrutura familiar. Ficha Individual do estudante – Cada estudante possui uma 

ficha individual onde são registradas todas as observações referentes ao seu 

desempenho pelo orientador de turma. PROJETO PEDAGÓGICO EFAORI (2018, 

P. 14-16). 

 

Os instrumentos Pedagógicos utilizados pela EFAORI são mecanismos para ligação 

Teoria e Prática, bem como para viabilizar a formação intelectual e humana dos estudantes, e 

relação escola e família.  

 

Caderno de Acompanhamento - É um elo entre Escola/Família, é o registro que o 

estudante faz das atividades desenvolvidas durante a sessão escolar e a sessão 

familiar. Visitas e Viagens de Estudos - Têm por finalidade levar o estudante a 

observar, na prática, o ambiente externo e a experiência existente, seja no campo 

agropecuário ou social. Estágios - Atividades programadas e possuem carga horária 

obrigatória exigida pelas modalidades do curso. Podem ser realizados na própria 

instituição de ensino, empresas rurais e ou outras instituições parceiras da escola, 

cadastradas pelo Convênio de Estágio. Serões - Debates, atividades lúdicas, 

culturais, esportivas, confraternizações e demais atividades que promovam tanto o 

crescimento individual quanto coletivo. PROJETO PEDAGÓGICO EFAORI (2018 

p. 14-16). 

 

Na Pedagogia da Alternância quanto mais a família participa da vida da escola, mais 

ela poderá influenciar positivamente, pois, é a partir do consenso entre técnica e 

conhecimento popular dos pais que novos projetos serão implantados na propriedade. A 

EFAORI busca o fortalecimento das Associações através das famílias e estudantes que 

participam da vida da Escola.  
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 Visita às Famílias – Tem por objetivos: assistência técnica, integração entre família 

e escola, bem como percepção do comprometimento e aplicação das técnicas na 

propriedade. Formação das Famílias – É necessário que as famílias cresçam como 

sujeitos, assumindo com mais responsabilidade a gestão do processo educativo. 

Internato - Possibilita a valorização dos princípios humanos, além da consolidação 

de hábitos sociais, superação do individualismo por meio do trabalho e vivência em 

grupo, cria e fortalece vínculos de amizade, bem como a garantia de uma formação 

integral pelas reflexões e análise da realidade. Projeto Profissional – No decorrer 

de sua formação os estudantes estudam, pesquisam e elaboram, de forma que, 

durante ou ao término do curso, desenvolvam na propriedade seu Projeto 

Profissional/Vida. A implantação deste aporta em si um potencial de 

empreendimento, possibilidade de geração de renda, emprego e conseqüentemente 

perspectivas de qualidade de vida. Dia de EFA na comunidade: Cursos, Palestras e 

Práticas realizadas nas comunidades dos estudantes, cujos assuntos a serem 

abordados são escolhidos pelos próprios beneficiários. PROJETO PEDAGÓGICO 

EFAORI (2018, p. 14-16). 

 

  A alternância permite ao jovem o não desligamento de suas atividades sócio-

profissionais. Sua estrutura de funcionamento faz com que o estudante, juntamente com sua 

família e comunidade se beneficiem do projeto educativo, possibilitando a sustentabilidade da 

população no campo e paralelamente promovendo uma educação de preparação para a vida, e 

assim, direcionar para que o desenvolvimento rural seja veiculado com base na agricultura 

familiar e que fomente profissionalização, e viabilidade do trabalho rural.  

 

3.2 – A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

  

 Quando se coloca o problema da Educação do campo, o grande desafio é quebrar 

paradigmas e vencer o preconceito de que a educação não é importante para quem usa da 

força física para exercer suas atividades econômicas. Aliado a este problema temos ainda a 

falta de professores preparados, material pedagógico e infraestrutura, para que de fato a 

Educação aconteça de acordo com as necessidades dos camponeses.  

 

(...) vários “momentos” na educação brasileira que são caracterizados por políticas 

de adequação aos contextos e as preocupações de sua época (enquanto exercício do 

poder e da administração central), porém, não coadunam com as reais necessidades 

da sociedade e do contexto escolar entre si. LEITE (1999, p. 111 ). 
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O poder público contenta-se em levar crianças, adolescentes e jovens do campo para 

estudar na cidade. Estes assumem valores da cidade para evitar a discriminação dos colegas 

que os taxam de atrasados e, geralmente, perdem o vínculo com o mundo rural. O resultado 

deste processo é a redução do analfabetismo no campo, em contraste com o aumento do 

êxodo rural.  

 

A educação do campo é assunto estratégico para o desenvolvimento socioeconômico 

do campo, desse modo, uma escola do campo precisa estar vinculada a cultura que 

se produz através das relações sociais da produção camponesa. Portanto, precisa-se 

aprofundar a reflexão sobre como a escola pode ajudar a cultivar utopias, formar 

militantes, respeitar a cultura camponesa, compreendendo os saberes tradicionais 

como formadores de uma identidade pessoal e social capaz de desenhar rostos e 

formar sujeitos de acordo com os valores, modo de vida e cultura local.  OLIVEIRA 

(2009, p. 91). 

 

O método de produção se sofisticou com as tecnologias dos maquinários e insumos 

elevando a capacidade produtiva para atender o mercado. A produção em grande escala exige 

também maior extensão de terra, originando os latifúndios2. No entanto, todo esse potencial 

produtivo acaba por fazer uma concorrência desleal com as pequenas propriedades rurais, 

geralmente com nível tecnológico arcaico e pouca capacidade gerencial, deste modo, quando 

não articulados ,os pequenos produtores vendem suas propriedades para esses latifundiários e 

partem para as cidades, em busca de melhores condições de vida.  

De acordo com dados do IBGE 2017, no Brasil 76% da população vive nas cidades e 

em Goiás este índice é acrescido de três pontos percentuais. E com este inchaço populacional 

no meio urbano tem-se multiplicado os casos de prostituição, tráfico, alcoolismo e outros 

problemas sociais, além disso, as cidades nem sempre estão preparadas em termos de 

infraestrutura, para acolher grande número de habitantes.  

 

Todos concordam com a importância de manter pessoas no campo com vida digna e 

renda, ao invés de grandes monoculturas concentradas. A lógica da eficiência 

econômica e especialização sempre desafiaram esse desejo, mas seguramente, é 

possível não desistir de pensar em modelos novos de negócios que tratem de todos 

esses anseios da sociedade. NEVES et. al. (2010 p. 2). 

                                                 
2 Grande extensão de terra, concentrada nas mãos de poucos proprietários, produzindo, geralmente, em regime de 

monocultura, com uso intensivo de maquinários e defensivos químicos. Em Goiás, a maioria dessas mega 

propriedades, se dedicam ao plantio de soja.  
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Esta situação, associada à importância da Agricultura Familiar para o país, é 

preocupante e, cada vez mais, vê-se a necessidade de buscar medidas efetivas para garantir a 

permanência dos agricultores em seu meio com sustentabilidade e qualidade de vida. 

 

“Enquanto não se forme e não se capacite um novo cidadão rural com 

conhecimentos e atitudes que lhes permitam encarregar-se da solução de seus 

próprios problemas, de pouco servirão os grandes volumes de crédito, subsídios, 

obras de infraestrutura, tecnologias de ponta e insumos de alto rendimento que o 

Estado tente oferecer-lhes. Nenhum destes desejados ou desejáveis fatores materiais 

será suficiente nem eficaz se, não se preparar e capacitar à família rural para que 

SAIBA, QUEIRA e POSSA desenvolver-se, com o fruto de seu próprio esforço e 

sua própria capacidade.” LACKI (1996, p.30).    

 

Nessa perspectiva, fruto das lutas dos Grupos Sociais, a Legislação tem dado 

abertura a Educação do Campo. O artigo 28º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) diz o seguinte: “Na oferta da Educação básica para População rural, os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades 

da vida rural e cada região, especialmente”. 

 Construir uma educação do campo significa acreditar que o campo é lugar de vida, 

onde as pessoas moram, trabalham e estudam com dignidade. Significa inverter a lógica, ou 

seja, estudar para se viver no campo. Pensar a educação na relação com o desenvolvimento 

sustentável é pensar a partir da idéia de que o local pode ser reinventado através das suas 

potencialidades, colocando os sujeitos do campo de volta ao processo produtivo com justiça, 

bem-estar social e econômico. 

 

“O projeto institucional das escolas do campo, construir-se-á num espaço público de 

investigação e articulação de experiência e estudos direcionados para o mundo do 

trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ecologicamente sustentável” (Art. 4º da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 03/04/2002).  

 

A aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, em abril de 2002, representa um importante avanço na construção do Brasil rural, 

resultado das reivindicações das organizações sociais, oferece subsídios propostas 

pedagógicas que contemplem a mencionada diversidade do campo. 
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33..33  ––  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  DDAA  AALLTTEERRNNÂÂNNCCIIAA 

 

Analisando o Brasil rural hoje, deparamos com um país, onde de um lado está a 

agricultura e pecuária em escala empresarial moderna, voltada para o mercado externo e de 

outro a agricultura familiar quase sempre em condições precárias buscando sustentar-se.  

 

O rural sempre foi visto como o responsável pelas atividades primárias, ou seja, a 

agricultura e a pecuária, e também como lugar atrasado, do inferior, do arcaico. Por 

sua vez ‘o camponês foi estereotipado pela ideologia dominante como fraco e 

atrasado, como Jeca Tatu que precisa ser redimido pela ‘modernidade’, para se 

integrar à totalidade do sistema social: o mercado. O espaço urbano por sua vez 

sempre foi visto como o espaço onde se desenvolvem as atividades ligadas à 

produção industrial, do desenvolvimento, de brilho de encantamento. MOLINA 

(2004, p. 31). 

  

E para reafirmar a colocação do autor, conforme dados do IBGE de 2017, apenas 

24% da população brasileira permanece no campo e há perspectivas de aumento do êxodo 

rural devido à dificuldade dos pequenos agricultores de se manterem no mercado. 

 

A migração para os centros urbanos é caracterizada pela alta seletividade, são os 

mais jovens, com maior nível educacional e espírito empreendedor, que tem chance 

de suceder. Ou seja, este processo compromete o desenvolvimento do campo uma 

vez que este fica empobrecido de capital humano. MONTEIRO et al. (2000, p. 19-

20). 

  

A atividade agrícola é, então, primordial para o desenvolvimento econômico do 

Brasil e a falta de informação tem levado muito produtores familiares ao insucesso em suas 

atividades, fazendo com que estes migrem para as cidades.  

 

3.5- AGRICULTURA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 

As nomenclaturas usadas para se referir ao trabalhador rural foram evoluindo com o 

passar dos anos de camponês, pequeno produtor, lavrador, agricultor de subsistência a 

agricultor familiar ou empreendedor familiar.  
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A agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a ela corresponde 

uma categoria analítica nova na sociologia rural. “No entanto, sua utilização, com o 

significado e abrangência que lhe tem sido atribuído nos últimos anos, no Brasil, 

assume ares de novidade e renovação”. WANDERLEY, (2001, p.  21). 

 

A discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar vem ganhando 

força impulsionada através de debates embasados no desenvolvimento como já dito este 

termo tem sido associado à Agricultura Familiar, acredita-se que a partir da articulação entre 

os produtores, estes conseguirão participação no mercado do Agronegócio3 e promoverão o 

tão sonhado Desenvolvimento Rural Sustentável4. NEVES et al. (2010, p. 3-14) defende que:  

 

O fortalecimento de opções ambiental e socialmente corretas deve ser o foco das 

organizações uma vez que a sociedade hoje faz maior pressão por modelos de 

produção sustentável, foi-se o tempo que se produzia o que se sabia produzir, 

atualmente o que deve ser feito é o que se exige os clientes, neste sentido, a 

articulação de pequenos produtores começa a ser mais visada para que estes métodos 

sustentáveis sejam também economicamente viáveis. Investimentos sustentáveis têm 

seus resultados majorados porque tecnologia é transferida, renda é mais pulverizada 

e aspectos de sustentabilidade social e ambiental são também trabalhados.  

 

A produção agrícola familiar apresenta características que mostram sua força como 

local privilegiado ao desenvolvimento de agricultura sustentável, em função de sua tendência 

à diversificação, a integração de atividades vegetais e animais além de trabalhar em menores 

escalas. CARMO (1998) apud MELLO (2009, p. 5).  

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Escola Família Agrícola de Orizona tem realizado ações efetivas visando elevar o 

nível intelectual no meio rural e consequentemente propiciar condições de vida dignas para os 

agricultores familiares e suas famílias. Formou sua primeira turma em 2001 e já certificou em 

média 400 técnicos, que estão inseridos direta ou indiretamente no desenvolvimento rural.  

Grande parte dos técnicos permanecem no meio rural. Parte destes possui formação 

                                                 
3 Agronegócio é a soma total de todas as operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, do 

armazenamento processamento e distribuição de produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles.  
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superior e agregam conhecimento ao trabalho familiar, outros já constituíram família e 

possuem suas propriedades, e em geral apostam na diversificação da produção para obter 

maior estabilidade financeira; alguns investem na diversificação por meio da plantação de 

pimenta, maracujá, criação de frango caipira, produção de hortaliças, reprodução de sementes 

crioulas para vender para a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) dentre outras 

atividades.  

Os técnicos que trabalham em assistência técnica e outras áreas agrárias geralmente 

são sócios em empresas de consultoria, trabalham por conta própria em atividades de 

agrimensura, ambientais, e/ou contratados para prestar assistência técnica na área de pecuária. 

A maioria destes concluiu o curso superior em Agronomia, Veterinária ou Gestão Ambiental 

e possuem propriedade rural. Os egressos que estão no ensino superior, nas áreas de citadas, 

relatam serem custeados pelas atividades da propriedade durante os estudos, alguns 

especificamente do seu Projeto Profissional realizado ao término do curso na EFAORI.  

Todos os entrevistados concordaram que a EFAORI contribuiu para sua convivência 

em sociedade, relacionamento familiar, diversificação e desenvolvimento da propriedade. 

Relatam que houve incremento da renda familiar, melhores chances de ingresso no ensino 

superior e mercado de trabalho. Quando analisada sobre o uso da terra e dos recursos naturais, 

com as práticas aprendidas agricultores passam a ter maior respeito e cuidado com os recursos 

naturais e aprendem como aproveitar melhor as pontencialidades da propriedade.  

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a execução deste trabalho, constatamos que a filosofia educacional da EFAORI 

a partir da metodologia da Pedagogia da Alternância, busca uma formação técnica e 

sociocultural, onde a realidade do jovem do campo é valorizada como parte da formação, que 

se dá nos momentos do convívio familiar, com os colegas e nas aulas teóricas e práticas. 

Percebe-se que a Pedagogia da Alternância tem conseguido mudanças significativas na vida 

dos jovens do campo e suas famílias, uma vez que a maioria dos jovens formados na EFAORI 

não perdeu o vínculo com a propriedade e estão desenvolvendo projetos os quais têm trazido 

renda e qualidade de vida.  

A instituição está investindo na sua infraestrutura, bem como, busca de recursos para 

                                                                                                                                                         
4 Entende-se como Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS) um conjunto de práticas e tecnologias aplicadas 

ao meio rural que possibilite a exploração e utilização de recursos agropecuários de forma a tender os critérios 

definidos como sustentáveis, suportáveis ou ecologicamente corretos.  
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financiar suas atividades. Estas ações têm o objetivo de melhorar o nível do serviço e 

aumentar a área de abrangência e o número de beneficiários e, sobretudo, aumentar a 

credibilidade da EFAORI perante aos agricultores familiares, jovens rurais e organizações 

locais, estaduais e federais, se consolidando como uma instituição sólida trabalhando em prol 

do Desenvolvimento Rural Sustentável.  
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