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SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

 

O objetivo desse projeto é fortalecer o enraizamento de comunidades no território do sisal, em especial no município 

de Valente, tomando como ponto de partida as trajetórias sócio-profissionais de jovens egressos da Escola Família 

Agrícola de Valente (EFA-Valente). Este projeto será desenvolvido a partir de um viés essencialmente qualitativo, no 

qual faremos uso, principalmente, dos fundamentos téorico-metodológicos da pesquisa-ação, em associação com os 

princípios da pesquisa em memória social. Para se ter acesso às trajetórias de jovens rurais egressos da EFA, 

recorreremos, numa primeira etapa do projeto, ao uso de entrevistas semi-estruturadas, que terão como foco a historia 

de vida e trajetórias estudantis e socioprofissionais dos egressos, de modo a perceber os sentidos conferidos por estes 

sujeitos a sua formação na EFA. A adoção da pesquisa-ação como enfoque metodológico, numa segunda etapa do 

projeto, pretende instrumentalizar a comunidade escolar para a atividade de pesquisa assegurando que esta comunidade 

possa ter autonomia para intervir reflexivamente na formação dos sujeitos do campo, enquanto produtora de 

conhecimentos metodologicamente sistematizados, apropriando-se dos processos e produtos resultantes da 

metodologia implementada ao longo desta pesquisa. Desta forma, o recurso amplamente difundido neste projeto será o 

grupo focal, um recurso de coleta de informações que demanda uma discussão coletiva sobre um tema especificado e 

mediado por um animador ou entrevistador. Este grupo focal se debruçará inicialmente na análise e discussão das 

trajetórias socioprofissionais dos egressos entrevistados, por meio de oficina de estudos de trajetórias da juventude 

rural, que culminarão na construção de distintas categorias de percursos formativos, a partir das quais serão mapeadas 

as demandas, expectativas e necessidades formativas dos estudantes da escola, a partir dos depoimentos tomados nas 

entrevistas com os egressos, que serão tomados como elementos balizadores para uma reflexão em torno da formação 

dos sujeitos do campo. 

 

 

 



 

POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

200 

Jovens rurais, agricultores, professores e 

servidores da Escola Família Agrícola de 

Valente 

Valente - BA 

   

   
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

 

Busca-se neste projeto analisar a experiência desenvolvida pela Escola Família Agrícola de Valente na formação dos 

sujeitos do campo, com o intuito de apreender alguns dos desdobramentos que as experiências formativas 

proporcionadas pela pedagogia da alternância produzem sobre as trajetórias sócio-profissionais de jovens estudantes 

e egressos, como estratégia de pertencimento desses jovens a seu território de identidade. 

Desse modo, tendo sido possível traçar um perfil geral dos egressos da EFA, seus percursos escolares e profissionais, 

procurando tratar de aspectos relacionados aos princípios formativos da escola e os projetos de futuro suscitados a 

partir dessa experiência formativa. 

A partir da análise das trajetórias dos egressos, identificamos processos e estratégias mobilizados por esses jovens e 

suas famílias para dar continuidade aos estudos em nível médio, observando, em especial, os elementos que 

interferem nos casos em que essa continuidade implica na realização do ensino médio em EFA’s e/ou em cursos 

técnicos em agropecuária. 

Tendo sido frutífera a análise dos sentidos e significados que jovens rurais atribuem à escola e ao trabalho em seus 

projetos de vida enquanto expressão de uma identidade juvenil passível de ser identificada por eles como uma 

identidade rural. 

A partir da análise dessas experiências e trajetórias que compõem o universo da EFA Valente, tem sido desenvolvidas 

estratégias de pertencimento ao lugar envolvendo a comunidade escolar e os egressos, por meio de pesquisas 

participativas sobre as trajetórias vividas pelos egressos, como suporte ao debate sobre as potencialidades da 

educação do campo proporcionada pela EFA de Valente. 

Uma dessas estratégias de pertencimento é o CCT – Circuito de Ciência, Cultura e Tecnologia da EFA de Valente, 

evento anual da escola, em parceria com a equipe do projeto. O projeto conta, até o momento, com cinco edições: 

2012 (Tema: Convivência com o Semiárido), 2013 (Tema: Juventudes Rurais), 2014 (Tema: Corpo), 2015 (Tema: Artes 

da Minha Terra) e 2016 (Tema: O CCT na Máquina do Tempo). 

Além do CCT, várias oficinas tem sido desenvolvidas junto aos estudantes da EFA, gerando reflexões importantes e 

subsidiando trabalhos de conclusão de curso, entre estudantes envolvidos no projeto. 
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