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         Esta dissertação de mestrado insere-se em um contexto de discussão sobre os 

programas e projetos educacionais gestados no âmbito das políticas públicas, que têm 

sido efetivados no meio rural brasileiro nas últimas décadas. Nosso objetivo com esta 

pesquisa foi analisar as representações sociais dos educadores do Programa ProJovem 

Campo – Saberes da Terra, do estado de Minas Gerais, sobre a Pedagogia da 

Alternância de maneira a identificar indícios de possíveis alternâncias educativas que 

vêm sendo construídas no Programa. Ancorados nos pressupostos teórico-

metodológicos da pesquisa qualitativa, utilizamos, como procedimentos técnicos de 

coleta de dados, de maneira combinada, a análise documental, o questionário e a 

entrevista semi-estruturada. As informações obtidas foram analisadas na perspectiva do 

Método de Análise de Conteúdo. Tendo em vista que, no período de execução da 

pesquisa, o Programa já se encontrava em andamento, para efeito de análise, 

estabelecemos um recorte temporal que correspondeu ao período de sua implantação, 

agosto de 2009 até outubro de 2010. No seu conjunto, os educadores representam a 

Pedagogia da Alternância como uma proposta inovadora de educação, que possibilita 

proporcionar aos jovens agricultores uma educação que esteja mais próxima de suas 

vivências, sua cultura e seus saberes. A ideia de uma proposta inovadora de educação 

ancora-se ainda na possibilidade de desenvolver  práticas pedagógicas que não são 

possíveis no ensino regular, como articulação entre teoria e prática, alternância de 

tempos e espaços educativos, aproximação com a realidade do educando. As práticas 

educativas desenvolvidas pelos educadores do Programa, ao se aproximarem da 

dinâmica pedagógica da Pedagogia da Alternância, assumem contornos de uma 

educação que procura valorizar o jovem agricultor como protagonista do seu processo 

de ensino e aprendizagem. Entretanto, nossos dados revelam algumas fragilidades e 

contradições da implantação do Programa ProJovem Campo em nosso estado, 

indicando, entre outros aspectos, os riscos de simplificação da Alternância como 

dinâmica pedagógica e as limitações de se efetivar, via Estado, uma educação 



comprometida com as transformações do campo e com o fortalecimento do 

protagonismo de seus sujeitos sociais. 

 


