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Introdução

Abordar o ensino agrícola requer primeiramente, 
entender a escola agrícola como uma instituição que 
está sendo desenvolvida num contexto definido e 
historicamente construído pertencente a uma sociedade 
específica, para que a prática pedagógica desenvolvida 
naquele ambiente venha permitir que os alunos sejam 
impregnados para a autonomia de escolhas do modo de 
vida como agentes e não meros expectadores.

Sabe-se, pois, que o ensino agrícola na Primeira 
República esteve voltado à transformação do homem 
do campo em trabalhador nacional manejando 
máquinas e técnicas modernas de cultivo[1].

Em 1910, o ensino agrícola foi categorizado, de 
forma que o ensino primário era de cunho alfabetizador 
voltado para a massa da população, e o ensino médio e 
superior direcionados à formação de setor médio e 
grupos dominantes [2].

Com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola em 1946, 
este ramo do ensino foi direcionado para a formação de 
trabalhadores rurais com o objetivo de desempenhar 
eficientemente a atividade agrícola [3].

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação dos anos 
de 1961, 1971 e 1996, consagraram uma identidade 
subalterna ao homem do campo, trabalhador rural, 
nivelando-o aos demais trabalhadores do Brasil [4,5]. 
Não parece contraditório? Como subalternidade nivela?

Para Soares [6] a formação profissional agrícola 
deve estar situada dentro de uma perspectiva mais 
humanista e embutida de uma visão socioeconômica 
mais abrangente, onde o aluno possa conhecer e 
discutir a tecnologia e seus efeitos positivos e 
negativos, conhecer seus direitos e deveres como 
cidadão, contribuindo, assim, para melhoria da 
qualidade de vida e a construção de uma sociedade 
mais justa.

Esta atividade de pesquisa justifica-se pelo fato de 
que a escola agrícola possui um espaço que abriga uma 
juventude que deve ser vista como uma construção 
social e não como fase biológica ou psicológica, mas 
atrelada a questões de ordem sociocultural, educacional 
e econômica. 

Desta forma pensa-se na existência de uma 
possibilidade que a educação do campo seja fortalecida 

por meio de uma rede social, constituída por sujeitos em 
coletividade direcionados ao trabalho com a educação do 
campo e que dela se aproximam [7].

Neste sentido, este estudo teve como objetivo investigar 
as aspirações iniciais dos alunos de um curso técnico 
agrícola.

Material e métodos

A presente pesquisa apresenta uma abordagem 
qualitativa [8], baseada no estudo de caso. A coleta de 
dados consistiu na realização de observações e entrevistas 
com alunos do primeiro ciclo de um curso técnico em 
agropecuária em uma escola da rede oficial de ensino.

Resultados e discussão

A escola em estudo situa-se no município de Bom Jardim
que está localizado na mesorregião Agreste e na 
Microrregião Médio Capibaribe do Estado de Pernambuco, 
limitando-se a norte com os municípios de Orobó e 
Machados, a sul com os municípios de João Alfredo, a leste
estão os municípios de Vicência e Limoeiro, e a oeste,
Surubim e Casinhas.

Na área de educação, o município de Bom Jardim possui 
75 estabelecimentos de ensino fundamental com 8526 
alunos matriculados, e 03 estabelecimentos de ensino 
médio com 1218 alunos matriculados. A rede de ensino 
totaliza 198 salas de aula, sendo 31 da rede estadual, 149 
da municipal e 18 particulares.

O Índice de Exclusão Social, que é construído por 07 
(sete) indicadores (pobreza, emprego formal, desigualdade, 
alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e 
violência) é de 0,329, ocupando a 109º colocação no 
ranking de Pernambuco e a 4.626º no ranking nacional [9].

A Escola Estadual Justulino Ferreira Gomes, ambiente 
desta pesquisa, tem sido referência nas Secretarias de 
Educação Estadual e de Tecnologia e Meio Ambiente, 
assim como em vários municípios estaduais e outras 
unidades federativas, pelas atividades ali desenvolvidas.

Tal escola ostenta o nome de um cidadão, agricultor e 
pai de muitos filhos, que embora fosse analfabeto, assim 
como sua cônjuge, doou um hectare de sua propriedade ao 
governo estadual para que fosse construída uma escola 
onde seus filhos pudessem aprender a ler e escrever. A 



escola Justulino Ferreira Gomes foi construída no 
governo do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, em 
cooperação com o governo federal, cujo Presidente era 
o General Eurico Gaspar Dutra. Nessa época, era 
Ministro da Educação e Saúde o Dr. Clemente Mariani. 
A inauguração da escola ocorreu em 29 de outubro de 
1949.

No ano de 2008, quando a pesquisa foi realizada, 
1260 alunos encontravam-se matriculados no Ensino 
Fundamental, Médio e Profissionalizante na referida 
escola.

Vale ressaltar que os cursos profissionalizantes da 
instituição apresentam duas modalidades: a presencial, 
com os cursos técnicos de Agropecuária Familiar com 
ênfase em Agroecologia e Técnico em Gestão de 
Varejo; e Educação à Distância (EAD) com os Cursos: 
Técnico de Informática à Distância, conveniado com a 
UNIBRATEC e Agente Comunitário de Saúde com a 
Escola Estadual Soares Dutra no Recife.

A escola ainda tem convênios com a Agroflor, BNB, 
Adagro, Centro Sabiá, Supermercado Cristal e vinte e 
oito agricultores cadastrados, cujas propriedades 
servem de laboratórios para as atividades práticas 
desenvolvidas no curso de Agropecuária.

Para o curso Técnico em Agropecuária Familiar com 
ênfase em Agroecologia são oferecidas 80 vagas, 
através de concurso vestibular, realizado pela 
Secretaria de Educação e Secretaria de Tecnologia e 
Meio Ambiente do Estado de Pernambuco.

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
15 alunos do 1º ciclo do curso Técnico em 
Agropecuária Familiar. Os discursos foram registrados 
de forma escrita e depois transcritos para posterior 
análise sobre as aspirações iniciais dos discentes em um 
curso agrotécnico.

Segundo os depoimentos dos alunos entrevistados, 
suas perspectivas estão centradas em trabalhar para si 
mesmo, e fazer concurso público. A seguinte fala é bem 
ilustrativa disso: “quando terminar o curso, vou buscar 
emprego, fazer faculdade, arrumar um emprego 
melhor”. Identificaram-se também os seguintes 
discursos: “não sou filha de agricultor, mas estou 
fazendo o curso para me profissionalizar”; “meus pais 
são agricultores e eu vim para aprender novas 
técnicas”; “não queria nada com a vida, queria ser 
caminhoneiro, queria fazer meu próprio horário de 
trabalho, mas por incentivo de meus pais, vim fazer o 
curso”; “agroecologia tá na moda, fui formada pelo 
SERTA, me identifiquei e a necessidade me trouxe para 
essa área”.

Existem ainda os seguintes relatos: “nós estamos 
desenvolvendo outro tipo de agricultura familiar”; 
“participo de um grupo de jovens agricultores e 
agente trabalha a idéia de estar na zona urbana e 
voltar para a zona rural”; “a idéia do curso é fazer 
você viver melhor e permanecer no próprio espaço”.

Percebeu-se que o ensino agrícola, na situação em 
estudo, proporciona um espaço de desenvolvimento 
intelectual e profissional, servindo de “trampolim”, na 
busca de conhecimentos que remetam ao nível universitário 
com o objetivo de obtenção de um emprego melhor.

Embora as necessidades específicas do meio agrícola 
tenham sido ignoradas no processo histórico da educação 
brasileira, o ensino agrícola ainda é visto pelos alunos do 
curso técnico em agricultura familiar como uma opção de 
volta e permanência ao ambiente agrícola. Ademais, os 
alunos entrevistados aspiram conhecer para saber viver 
bem, voltados para outro modelo de agricultura que 
proporcione melhores condições de sobrevivência e de 
vida.

Parafraseando Soares [6], acreditamos que torna-se 
importante que professores, diretores e coordenadores das 
escolas agrícolas que oferecem a habilitação em agricultura 
façam uma reflexão no sentido de torná-la uma habilitação 
mais abrangente, compatível com as competências e 
habilidades exigidas pelo mercado de trabalho atual, pois a 
escola estará cumprindo sua função: de formação integral 
do técnico dentro de uma abrangência tecnológica e não 
somente técnica.
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