
1 

 

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO CAMPO: A CASA FAMILIAR RURAL 
DO VALE DO JAGUARI EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Angelita Zimmermann – Associação Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari- angelitazd@gmail.com 
Rafaela Vendruscolo – Associação Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari- rafasociais@yahoo.com.br 

Simone Bochi Dorneles– Associação Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari- simonebochi@hotmail.com 
 
 

5. Trabalho-educação e a formação dos trabalhadores (educação profissional, tecnologias da 
educação, trabalho como princípio educativo)  

 
 

Resumo: Este texto objetiva analisar uma experiência em Educação do Campo: o processo de implantação da 
Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari – CFR/VJ. Situada na região central do Rio Grande do Sul, a referida 
CFR abrange os municípios de Jaguari, Nova Esperança do Sul, Mata e municípios de entorno. Mostra-se como 
uma proposta pedagógica com vistas ao desenvolvimento, pautada na Pedagogia da Alternância, capaz de 
atender às demandas sociais, histórico-culturais e econômicas deste grupo que historicamente vem sendo 
excluído ou submetido a uma educação que não atende efetivamente suas necessidades, enquanto contexto 
campo/rural. Neste sentido, apresenta-se a base teórica que fundamenta a experiência, apoiada em autores da 
Educação do Campo, da Pedagogia da Alternância e do Desenvolvimento. 
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Introdução 
 

A Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari – CFR/VJ, com sede no município de 

Jaguari, está localizada a sete quilômetros do centro da cidade, localidade de Fontana Freda, 

município brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul, na Depressão Central do RS e faz limite 

com os municípios de São Vicente do Sul, Mata, São Francisco de Assis, Jari e Nova 

Esperança do Sul. Região rural com base produtiva e econômica na agricultura familiar e 

agronegócio. Essa proposta educativa vem como uma perspectiva para contribuir no 

desenvolvimento da região do Vale do Jaguari, que, em seus espaços rurais, também sofre os 

diversos problemas sociais, acarretados pelas contínuas transformações decorrentes da 

Revolução Verde, em especial a problemática do êxodo rural. 

Percebendo a juventude rural como a geração responsável por dar continuidade e 

perpetuar a história e a cultura do meio rural, iniciou-se o movimento Pró-Casa Familiar Rural 

do Vale do Jaguari, onde são parceiros a Emater/RS, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 

o Instituto Federal Farroupilha Câmpus São Vicente do Sul, prefeituras, educadores e demais 

apoiadores dos municípios da região. Conforme Marin (2009), as instituições sociais 

percebem os jovens rurais como adultos em formação, os quais são responsáveis pela 

continuidade das unidades de produção, surgindo assim, a necessidade de qualificação destes 
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para os processos de sucessão das gerações adultas. Assim, na perspectiva de buscar 

alternativas para promover a permanência do jovem no campo, garantindo qualidade de vida e 

gosto pelas questões que envolvam a terra, essa proposta educativa constitui uma alternativa 

de formação integral dos jovens para que estes possam optar, a partir de uma escolha 

consciente, permanecer e desenvolver o seu contexto, o meio rural. 

A Casa Familiar Rural, pela Pedagogia da Alternância, articula prática e teoria numa 

só práxis que se realiza em tempos e espaços alternados entre escola e propriedade e que pode 

significar um caminho para viabilizar a relação entre trabalho e educação na formação 

humana dos trabalhadores do campo. Essa proposta pedagógica tem o trabalho produtivo 

como princípio da formação integral, articulando, dialeticamente, ensino, técnica, educação e 

trabalho por meio de seus distintos fundamentos.  

O processo que teve início em 2010 está em andamento com previsão de início da sua 

primeira turma em outubro de 2012. Vencida a etapa inicial de sensibilização, estruturação 

legal e física, inicia-se a nova etapa tão importante, ou talvez a mais importante, que é a 

construção/finalização do Projeto Pedagógico, a organização do Plano de Trabalho e a 

autogestão da CFR do Vale do Jaguari. 

Durante o período já vivido, algumas pessoas tiveram que se desligar do processo, 

muitos outros se agregaram a ele. Independente dos motivos e da mobilidade inerente às 

práticas humanas percebe-se que, conforme os sujeitos envolvidos assumem a experiência, 

indiferentemente se as condições permitam ou limitem sua concretização, há um 

amadurecimento positivo acerca das concepções da Pedagogia da Alternância, as quais 

alicerçam suas práticas. Com isso, o texto busca relatar uma análise do processo de 

sensibilização e de construção do conhecimento em torno da Pedagogia da Alternância, por 

parte dos atores envolvidos, em busca da implantação da Casa Familiar Rural do Vale do 

Jaguari, considerando essa proposta como uma alternativa de desenvolvimento. 

O artigo parte de um estudo de caso da CFR/VJ, desenvolvido a partir de uma 

abordagem qualitativa, por meio da observação participante das autoras ao longo do processo 

e pesquisa documental. Resulta do acompanhamento de todas as etapas de implantação da 

casa, reuniões de sensibilização, reuniões da Comissão Pró-Casa Familiar Rural, seminários e 

entrevistas com os membros da comissão. Foram utilizadas também as informações que estão 

nos documentos elaborados até o momento, como atas e as imagens coletadas ao longo das 

atividades.  
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A trajetória da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari 
 

O processo de implantação da CFR/VJ iniciou em agosto de 2010, quando o Instituto 

Federal Farroupilha – Câmpus São Vicente do Sul (IF Farroupilha/SVS), participou de um 

evento em Porto Alegre promovido pela Associação Regional das Casas Familiares Rurais do 

Rio Grande do Sul – ARCAFAR/RS que objetivava divulgar a proposta das CFRs, 

fundamentadas na Pedagogia da Alternância, bem como fomentar novas perspectivas nos 

Territórios da Cidadania do Rio Grande do Sul.  

O IF Farroupilha/SVS, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, tem a 

missão de desenvolver ações junto à comunidade local e regional no sentido de combater o 

processo de exclusão da população rural, valorizando o trabalho e a cultura do campo, bem 

como, a intencionalidade em fortalecer a articulação entre o Câmpus e os demais espaços 

educativos da região em prol da Educação do Campo. 

Assim, reconhecida a proposta pedagógica dos Centros Familiares de Formação por 

Alternância (CEFFAs) e seus pilares fundamentais, percebeu-se a ideia e sua importância 

como possibilidade de superação dos problemas de êxodo rural e outros do cenário da 

educação do campo da região. Acordou-se durante o evento, a realização de uma reunião com 

a participação da responsável pedagógica e o presidente da ARCAFAR/RS para apresentar as 

CFRs à comunidade regional, ou seja, aos municípios do Vale do Jaguari.  

Articulada pelo IF Farroupilha/ SVS, a reunião aconteceu no dia 10 de setembro do 

mesmo ano, no Câmpus Avançado do Chapadão de Jaguari e teve a participação de Jaguari, 

Mata, Nova esperança do Sul e Dilermando de Aguiar. Esses municípios, com o apoio do IF 

Farroupilha/SVS responsabilizaram-se por desenvolver ações de sensibilização para a 

implantação de uma Casa Familiar Rural no Vale do Jaguari, constituindo-se, então, uma 

Comissão para dar início ao processo. 

Com o intuito de conhecer e vivenciar melhor a proposta das Casas Familiares Rurais 

e a Pedagogia da Alternância, a comissão organizou uma visita às Casas Familiares Rurais de 

Catuípe/RS, Frederico Westphalen/RS e Caibi/SC, nos dias 24 e 25 de novembro de 2010 com 

a participação de dezessete representantes dos municípios de Mata, Nova Esperança do Sul, 

Jaguari, Toropi e do IFF/SVS. A visita proporcionou, por meio de depoimentos dos jovens, 

pais, parceiros e monitores, e imagens dos espaços rurais observados, a elaboração de um 

vídeo utilizado, posteriormente, nas reuniões de sensibilização nas comunidades envolvidas. 
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 Entusiasmado com a realidade vivenciada, o grupo que participou da visita juntamente 

com a comissão, realizou em dezembro de 2010, o planejamento das atividades que dariam 

continuidade ao projeto CFR/VJ em 2011, ou seja, a elaboração do vídeo e do material de 

divulgação da CFR, a elaboração de um projeto de extensão no IF Farroupilha com recursos 

para bolsista; reuniões com Conselhos Agropecuários dos municípios; reuniões nas 

comunidades rurais; reuniões e visitas às entidades que poderiam vir a ser parceiras como 

cooperativas, associações, sindicatos; e o Seminário sobre o Desenvolvimento Rural e as 

Casas Familiares Rurais. 

 Concomitante às demais atividades, a Comissão participava das atividades promovidas 

pela ARCAFAR/RS, visando a integração às demais casas familiares da região sul. 

Salientamos o III Seminário Estadual das Casas Familiares Rurais do Rio Grande do Sul, 

ocorrido nos dias 2 e 3 de junho de 2011 com representantes de Nova Esperança do Sul, 

Jaguari e IF Farroupilha – SVS, onde foram sistematizadas diferentes experiências sobre 

Educação do Campo. 

Posteriormente, essa comissão realizou um novo encontro de divulgação para os 

demais municípios do Vale do Jaguari, onde participaram representantes da Emater-RS, 

Sindicatos dos trabalhadores Rurais, prefeituras, professores e apoiadores de movimentos 

sociais. Novos municípios aderiram ao movimento, Santiago, São Vicente do Sul e São 

Francisco de Assis. Nesse evento estruturou-se a Comissão Pró-Casa Familiar Rural do Vale 

do Jaguari com o compromisso e a responsabilidade de estruturar e implantar as próximas 

ações para a organização e estruturação legal da Associação Casa Familiar Rural do Vale do 

Jaguari. Esta passou a ser a responsável direta pela gestão da CFR da região. 

Dando continuidade, a comissão mobilizou as comunidades com o objetivo de 

divulgar a proposta, realizando reuniões de sensibilização em diversas localidades dos três 

municípios que demonstraram maior comprometimento prol da concretização da Casa: 

Jaguari, Mata e Nova Esperança do Sul. As reuniões aconteceram em 11 localidades de 

Jaguari, totalizando um público de 150 pessoas; 9 localidades de Mata, com a participação de 

100 pessoas e 6 localidades do município de Mata com 147 participantes. O processo de 

sensibilização culminou com já citado I Seminário de Desenvolvimento Rural que ocorreu 22 

de junho de 2011, em Jaguari, promovendo uma reflexão entre a comunidade e entidades 

locais sobre a Educação do Campo e o desenvolvimento sustentável da região por meio da 

implantação desta CFR. 
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 Para o processo de sensibilização junto às comunidades organizou-se um programa de 

atividades com a apresentação inicial dos objetivos da reunião, exibição do vídeo e reflexão 

com os agricultores para esclarecer dúvidas. A seguir, os participantes eram convidados para o 

seminário que aconteceria em junho de 2011, onde seria definida a Associação da Casa 

Familiar Rural do Vale do Jaguari. As reuniões aconteceram nas seguintes comunidades dos 

municípios do vale do Jaguari, envolvendo mais de 100 agricultores: Em Jaguari: nas 

comunidades do Marmeleiro, Boca da Picada, Chapadão, Rincão dos Erenos, Fontana Freda, 

Linha 07, Bom Respiro, Pessegueiro, Pinheirinho, Rincão dos Alves, Rincão dos Taquaras. 

Onde participaram 150 agricultores; Em Mata: Nas comunidades de Boa Esperança, Sertão, 

Grama, São Xavier, São Roque, São José. Com a participação de 147 agricultores; e em Nova 

Esperança do Sul: Linha 01, Linha 03, Planalto, Capão Grande, Piquiri, São Luiz, Rincão dos 

Lopes, Rincão dos Erenos, Rincão do Ouro. 

 A Associação Provisória da Casa Familiar Rural Vale do Jaguari foi estruturada, 

conforme planejado, durante o seminário ocorrido em junho de 2011. Essa Associação 

provisória tem como missão colocar a CFR/VJ em funcionamento. Como presidente da 

diretoria, assumiu um dos agricultores que participou do seminário e propôs-se a participar do 

processo de implantação.  

 Ao iniciarem as atividades da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari, os pais dos 

alunos passarão a assumir o papel de protagonistas da Associação, formando a diretoria que 

coordenará as atividades e a gestão da Casa.  Seguiu-se, entre setembro de 2011 e maio de 

2012, um período de trâmites burocráticos onde a Associação CFRVJ elaborou o estatuto que 

foi colocado para apreciação dos membros, encaminhou o registro na junta comercial e no 

cartório, legalizando o funcionamento da mesma.  

 Para imprimir maior agilidade ao processo foram contatadas as entidades parceiras, os 

monitores foram selecionados e alguns projetos foram encaminhados buscando recursos. A 

área para o funcionamento desta nova Casa Familiar Rural foi cedida pelo município de 

Jaguari, a qual passou por reformas financiadas pela prefeitura de Jaguari. 

Posteriormente a essa etapa de aspectos mais estruturais e funcionais, tem-se a nova 

etapa que se inicia: a construção/finalização do Projeto Pedagógico e mais detalhadamente, o 

Plano de Trabalho, a formação inicial dos monitores e governanta, bem como os 

direcionamentos de autogestão da CFR/VJ. Isso ocorre a partir  do comprometimento de toda 
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a Associação CFR/VJ, pais, jovens estudantes, apoiadores e assessoria pedagógica da 

ARCAFAR/RS que continuarão trabalhando em prol deste projeto. 

 

 Pedagogia da Alternância 

 

A Pedagogia da Alternância teve seu início na França, por volta de 1935, quando um 

grupo de agricultores, insatisfeitos com a educação a que vinham sendo submetidos seus 

filhos, a qual, vista por eles, não vinha atendendo às suas necessidades, às peculiaridades das 

questões da terra e seus cuidados, resolveu buscar novas alternativas. Com a ajuda do padre 

da paróquia, decidiram coletivamente, que, para que seus filhos pudessem dar continuidade 

aos estudos sem ter que deixar de ajudar nos trabalhos de suas propriedades, juntamente com 

suas famílias, os mesmos passariam uma semana na escola, em regime de internato, 

recebendo uma formação geral, humana e cristã, orientada pelo padre, e duas semanas em 

suas propriedades desenvolvendo os trabalhos cotidianos (GIMONET, 1999). 

Deste modo surgiu a Pedagogia da Alternância, onde se alternam tempos/espaços de 

aprendizado: parte da formação, geral e técnica, em regime de internato, em um centro de 

formação, e outra parte, um trabalho prático na propriedade familiar e na comunidade. 

(RIBEIRO, 2006, p. 2). 

No Brasil, essa experiência começou em 1969, no estado do Espírito Santo com a 

construção das três primeiras Escolas Famílias Agrícolas (EFAS). Em alguns lugares, se 

consolidaram as Casas Familiares Rurais – CFRs, caso de Frederico Westphalen e Santo 

Cristo, entre outros. Atualmente as conhecemos como Centros de Formação por Alternância 

(CEFAS), sendo que na região sul do país, estes são coordenados pela Associação Regional 

das Casas Familiares Rurais (ARCAFAR-SUL). 

Muito mais que uma metodologia de ensino, esse projeto pedagógico consiste num 

modo de organização do ensino e da aprendizagem que congrega diversas experiências 

formativas, organizadas em tempos e espaços distintos objetivando a formação profissional e 

o desenvolvimento integral do indivíduo do campo. A Pedagogia da Alternância foca nos 

processos e não nos resultados quantitativos de um tempo letivo. Possibilita a 

articulação/conjugação entre momentos de atividades no meio sócio-profissional e momentos 

de atividades técnico-científicas em um espaço escolar, preconizando a vida em comunidade.   
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Assim, prioriza o conhecimento experimentado, considerando as experiências vividas 

de cada educando. Neste sentido, muito além dos conhecimentos ditos culturalmente como 

científicos, como formação básica das diversas disciplinas, conforme Teixeira (2008, p. 227) 

“a educação nestes contextos, engloba temáticas relativas à vida associativa e comunitária, ao 

meio ambiente e à formação integral nos meios profissional, social, político e econômico” 

(apud GIMONET, 1999; ESTEVAM, 2003; SILVA, 2005; BEGNAMI, 2006). 

Embora passados 40 anos, essa proposta pedagógica é vista com uma alternativa para 

a Educação do Campo e continua sendo estudada, discutida e aprimorada tanto no meio 

acadêmico quando na prática formativa de cada espaço educativo: Centros Familiares de 

Formação por Alternância. O Brasil conta hoje com 243 CEFFAs (UNEFAB, 2007) em 

atividade em todas as regiões e em quase a totalidade dos estados, com exceção de Alagoas, 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. (ESTEVAM, 2003, p. 14) 

A Pedagogia da Alternância permite o desenvolvimento de um currículo capaz de 

possibilitar a formação de jovens, não só com competência técnica especial, mas também com 

solidariedade humana e o compromisso político com o meio. Na medida em que remete sua 

prática social educativa ao resgate da cidadania plena, concebendo o homem como ser capaz 

de assumir-se como sujeito de sua história, contribui na reflexão sobre os desafios do mundo 

contemporâneo e da Educação do Campo como possibilidade de transformação social. Propõe 

ruptura com as formas hegemônicas de acumulação desigual de riqueza e centralidade do 

capital como objetivo da vida.  

Concepções essas que subjazem à criação de uma Casa Familiar Rural no Vale de 

Jaguari, motivadas pela necessidade de formação humana capaz de refletir e qualificar suas 

atividades tendo o trabalho como princípio educativo, seja na particularidade de sujeito do 

campo, seja no aspecto genuíno da objetivação social posta como possibilidade 

emancipatória. 

 

A CFR/VJ como uma alternativa de desenvolvimento  

 

A Casa Familiar Rural vai muito além de um proposta educativa, a forma como as 

pessoas se envolvem em sua “construção” contribui para o desenvolvimento local na medida 

em que os atores sociais interagem na busca de solução aos problemas enfrentados pelas 
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comunidades, desenvolvendo confiança e reciprocidade, para que as ações coletivas possam 

ser desenvolvidas. 

Segundo Sen (2000, p.28) “uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir 

muito além da acumulação de riquezas e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de 

outras variáveis relacionadas à renda”. Dessa forma, desenvolvimento é um processo de 

expansão de liberdades (SEN, 2000). Processo que exige a remoção das   diferentes formas de 

privação de liberdades (tirania, pobreza, a carência de oportunidades econômicas e destituição 

social), caminho trilhado por meio da educação, como aborda Sen (2000). Esse processo se dá 

na medida em que os envolvidos se tornam atores do processo, utilizando seus repertórios de 

conhecimento construídos ao longo de sua trajetória social e construindo conhecimentos 

novos a partir da interação de diferentes pessoas, como propõem as Casas Familiares Rurais. 

É importante destacar que existem muitas concepções sobre desenvolvimento. Long e 

Ploeg (2011) abordam que existem dois modelos estruturais de desenvolvimento dominantes, 

caracterizados pela teoria da modernização e pela teoria neomarxista. A primeira, concebe o 

desenvolvimento numa perspectiva de movimento e evolução progressiva com base 

intervencionista, baseada na transferência de tecnologia, conhecimentos, recursos e 

organização oriundas dos “países desenvolvidos”. Esse modelo impulsiona a sociedade 

tradicional à modernidade e geralmente refere-se aos obstáculos sociais e culturais à mudança. 

O segundo modelo dominante, o das teorias neomarxistas, oposto ao anterior, enfatiza a 

natureza espoliativa dos processos modernizantes inerentes ao capitalismo. Essa perspectiva 

defende um ponto de vista considerado radical, partindo da ideia de desenvolvimento como 

um processo desigual envolvendo a exploração de sociedades periféricas. Segundo Long e 

Ploeg (2011) ambos os modelos limitam-se à visão de que o desenvolvimento emerge de 

centros de poder por meio de intervenções estatais ou de interesses internacionais, seguindo 

estágios de desenvolvimento. Esses modelos são pautados em concepções deterministas, 

lineares e externalistas das mudanças sociais, não consideram a vida das pessoas, sua 

autonomia, a cooperação e a solidariedade dos grupos. 

Os autores defendem uma abordagem que percebe os processos de desenvolvimento a 

partir dos atores, baseada na visão de que os mesmos “são detentores de conhecimento e 

capazes” (LONG e PLOEG, 2011, p. 25). Subjaz a ela a ideia de que todas as formas de 

intervenção externa se introduzem nos modos de vida das pessoas e grupos sociais afetados, 

sendo mediadas e transformadas por esses atores e suas estruturas.  
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O conceito de intervenção é visto como um processo em movimento, socialmente 

construído, negociado, experiencial e criador de significados, não simplesmente na execução 

de um plano de ação já especificado com resultados de comportamento esperados (LONG, 

2007, p.65). Nessa perspectiva o processo de implantação da CFR/VJ gera movimentos, 

resistências, conflitos que possibilitam a construção de conhecimentos a partir dos diversos 

mundos de vida em interação. 

 A estratégia de Educação do Campo realizada pelos CEFFAs é transformadora desde a 

sua formação. Resulta da capacidade de agir dos atores, que muitas vezes, encontra-se em 

latência na comunidade e que passa a ser dinamizada em torno desse objetivo. A concepção 

teórico-metodológica da Pedagogia da Alternância, por meio dos seus fundamentos, 

possibilita novos arranjos sociais baseados na autogestão, autonomia e emancipação dos 

envolvidos. Aspectos que foram observados perpassando todas as etapas da construção da 

Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari. Como aborda Coraggio (2000) “a qualidade da 

educação e o desenvolvimento devem partir da comunidade”, e não devem ser medidos 

apenas pela expansão do sistema escolar como nas políticas tradicionais, mas, devem ser 

avaliados pela sua capacidade de transformação.  

 Assim, a partir da educação do campo que busca forjar outras relações no meio rural  

“poderão ser discutidas, debatidas, visualizadas e recriadas outras formas de desenvolvimento, 

considerando-se outras formas possíveis de educação, de comunicação, de organização e de 

vida”(TONIN, MEDEIROS e RAMOS, 2011, p.67). 

 A Perspectiva Orientada ao Ator incide sobre a interação de diferentes construções 

sociais da realidade desenvolvidas pelas diversas partes da interface, e traça suas implicações 

sociais. Dessa forma, contribui significativamente para a análise da produção, 

divulgação/utilização e transformação do conhecimento. A transformação do conhecimento 

consiste no processo por meio do qual os indivíduos ou grupos mudam e adaptam seus 

conhecimentos continuamente em resposta às intenções, oportunidades e circunstâncias 

cambiantes (ENGEL apud LONG, 2007, p. 335). Nesse sentido, o processo contínuo por meio 

do qual os agricultores combinam diferentes domínios sociais com base nas instituições 

familiares, comunitárias, de mercado, governamentais são consideradas nessa perspectiva. 

Assim uma análise dessa construção deverá contemplar os processos de conhecimentos 

desenvolvidos ao longo da trajetória das Casas Familiares, não exclusivamente os ganhos 
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econômicos resultantes das atividades produtivas desenvolvidas e aprimoradas a partir das 

atividades desenvolvidas pelas mesmas.  

 

Considerações finais 
 

Ao analisar o processo de sensibilização e de construção do conhecimento na 

implantação da Casa Familiar Rural do Vale do Jaguari, observamos essa proposta como uma 

alternativa de desenvolvimento que leva em consideração a perspectiva orientada aos atores. 

Esta abordagem concebe as pessoas como detentoras de conhecimento e capazes de atuar na 

construção de social da realidade, transformando-a de acordo com as suas necessidades, 

valorizando os aspectos sociais e culturais locais. 

Nessa perspectiva, os atores envolvidos se identificam em processo de co-formação, 

aprendem na interação, no trabalho grupal, nas inter-relações com as famílias, com as 

lideranças das comunidades, e por meio das reflexões teóricas que dão suporte ao projeto. 

Desde o início acreditamos que essa iniciativa de Educação do Campo não é resultado 

apenas de um senso comum construído a partir das práticas sociais dos agricultores, nem tão 

pouco oriunda de pesquisadores educacionais, até porque estes, em sua grande maioria, têm-

se distanciado dos problemas e das questões daqueles que vivem no campo. Acreditamos sim 

naqueles que reconhecem a importância de congregar conhecimentos, estudo e trabalho para 

que seus filhos possam e queiram permanecer em seu meio social: os agricultores (ou sujeitos 

do campo). 

No porvir, temos novos desafios, o comprometimento social com a proposta, seja do 

grupo que faz parte da Associação CFR/VJ, seja dos monitores, da governanta, dos jovens em 

formação, dos parceiros que darão suporte econômico, enfim das limitações e perspectivas 

que surgirão no percurso. Estas são questões da continuidade do processo. 
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