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“LA EDUCACION RURAL Y SU 
IMPACTO EM EL DESARROLLO 

LOCAL”

Argileu Martins da Silva
Diretor do Departamento de Assistência Técnica e Ext ensão Rural

Secretário Adjunto de Agricultura Familiar – SAF

EDUCAÇÃO TEM UMA RELAÇÃO DIRETA COM:

a) taxa de fecundidade e mortalidade infantil
b) Rendimento do trabalho
c) Redução da pobreza
d) Redução das desigualdades sociais 
e) Incremento da participação social

Em última instância com o aumento da qualidade 
de vida e Índice de Desenvolvimento Humano

A EDUCAÇÃO E AS CONDIÇÕES DE VIDA
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AGRICULTURA 
E O RURAL Ambiental

Segurança
Alimentar

DINAMIZAÇÃO 
ECÔNOMICA

Rendas Agrícolas e não
agrícolas

“Emprego, Ocupação”

Inclusão
Social

Energia

Paradigma do DesenvolvimentoParadigma do Desenvolvimento

PARCERIAS
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Os Desafios da Educação Rural no 
Processo de Desenvolvimento

Os Desafios da Educação Rural no 
Processo de Desenvolvimento

Sustentabilidade:

√Econômica
√Social
√Política
√Ambiental
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Os Desafios da Educação Rural no Processo de 
Desenvolvimento

•Formar a população para protagonizar o processo de 
desenvolvimento

•Formar os jovens e adultos na qualificação para o 
trabalho

•Formar jovens e adultos na qualificação para o 
emprego

•Preparar para o exercício da cidadania

O SISTEMA DE EDUCAÇÃO POR ALTERNÂNCIA 
PODE:

� Atuar no processo de pesquisa e inovação 
tecnológica

� Fomentar a organização

� Trabalhar estratégias de inclusão social (combate a 
pobreza) 

� Trabalhar processos de geração e apropriação de renda
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O SISTEMA DE ALTERNÂNCIA PODE:

�Convergir políticas públicas

�Catalisar processos de desenvolvimento sustentável

�Atuar no novo ciclo de desenvolvimento 

�Fortalecer o protagonismo dos agricultores e suas organizações

�Fortalecer a agricultura familiar

O SISTEMA DE ALTERNÂNCIA PODE:

� Atuar na dinamização econômica

�Inserção diferenciada na realidade local

�Atuar em programas e projetos governamentais 
para o desenvolvimento rural
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INOVAÇÃO.

MAIS RENDA

POLITIZAÇÃO

ACESSO POLÍTICAS
PÚBLICAS

ORGANIZAÇÃO CIDADANIA

ROMPE O 
ESTERIÓTIPO 
DO ATRASO

ASSENÇÃO 
SOCIAL

PROTAGONISMO

SUSTENTABILIDADE

CONHECIMENTO

EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

Algumas ações necessárias para consolidação do 
modelo de alternância:

�Mobilizar os atores

� Articular os parceiros para produzir sinergia

� Buscar a integração das instituições de ensino, pesquisa e 
extensão

� Compreender o desenvolvimento além do rural

Essas atitudes permitirão as escolas: formar líderes, 
liderar processos, demarcar e garantir espaços públicos.
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Estratégias Básicas para Educação Rural 
de Impacto

Estratégias Básicas para Educação Rural 
de Impacto

� Organização dos Agricultores Familiares

�ganhar eficiência nos processos de negociação e  organização social
– Eficácia nas intervenções

� Participação

� promover articulação com a população, poder público e 
agentes econômicos - Criação de mecanismos de participação da 
sociedade civil nos processos de discussão, elabora ção, decisão e 
avaliação do desenvolvimento e das políticas públic as

Fundamentos Básicos para Educação Rural 
de Impacto

Fundamentos Básicos para Educação Rural 
de Impacto

� Gestão Coletiva

Formar para a gestão de  empreendimentos agrícolas e 
não agrícolas pelos agricultores familiares - Fortalecimento 
das redes de solidariedade e cooperação sociais ent re os agentes 
locais;

� Capacitação
agregar competências e valor ao trabalho - Desenvolvimento 
de políticas “de rede” para desenvolvimento do capit al empresarial 
dentro e fora das unidades produtivas; Desenvolver a confiança e a 
cooperação; Criar coalizões políticas; Criar cooper ação inter-
regional.
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Educação Rural produz impacto nas 
dimensões:

� Produtiva
� Demográfica
� Social
� Tributária
� Ambiental
� Econômica
� Cultural

AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASILAGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL
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AÇÕES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO
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Conhecimento

Investimento

Seguro

Mercado

POLPOLÍÍTICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR IMPLEMENTADAS TICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR IMPLEMENTADAS 
PELO MDAPELO MDA

EFA
ALUNO

FAMÍLIA

ALUNO/MONITOR

MONITOR/ALUNO

LOCAL

CONHECIMENTO
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GraciasGracias

argileu.silva@mda.gov.brargileu.silva@mda.gov.br


