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A universidade camponesa

á algum tempo, repetíamos frases como essas (herdadas das elites): “o campo é lugar de gente analfabeta, Hburra”; “nasceu no campo que fique lá”; “quem não sabe das coisas fica na roça”; “quem vem da roça só tem a 
aprender na cidade”. Hoje, vemos que não é bem assim: o campo é um lugar bom de se viver; para ser 

camponês/a é preciso ter vocação paro o campo; que a vida no campo tem seus segredos; que a vida camponesa 
todinha é uma escola, onde a gente vai aprendendo, sempre mais. Imaginem, então, o que faz uma escola que tem 
como missão contribuir com educação de jovens e famílias camponesas! Vejamos:
Na EFA Dom Fragoso, temos “aulas” o dia inteiro. Nas salas, temos momentos conjuntos para tratar de coisas que 
interessam à vida, ao campo – e são necessários. Mas o dia inteiro e todos os dias são um tempo de formação 
contínua – para todas as pessoas que nela convivemos.
Na EFA todos estamos aprendendo e ensinando: o que cada pessoa sabe ensina às outras, o que não sabe vai 
aprendendo com as outras. Todos somos professores/as e aprendizes, ao mesmo tempo. Estamos trocando 
saberes entre nós, com quem vem do Piauí..., educandos/as, educadores/as. Ninguém nasceu sabendo e ninguém 
nunca vai saber tudo.
Na EFA, tudo nos interessa: o que faz parte da vida, não só o que está relacionado ao campo: o trabalho, a festa, a 
espiritualidade, a Política, a Economia, a saúde, a Ecologia, as relações.... Por isso falamos de educação integral. 
Tudo está integrado. Todas as pessoas precisam saber de tudo, pelo menos o necessário para garantir uma vida 
decente.
Para ser da equipe na EFA não basta ter um diploma de uma faculdade, faz-se necessário, antes de tudo, um 
“diploma” da universidade camponesa.
A EFA é, dessa forma, um prolongamento da família camponesa. E a família camponesa, ligada à EFA, é espaço 
onde nossa comunidade educativa pode sentir o pulsar da vida, o projeto da família camponesa e avaliar o nosso 
trabalho, a nossa pedagogia. Por isso, estamos convictos de que o PVFC não é uma disciplina, não é algo a mais que 
o/a jovem tem que fazer, mas algo que pensa e repensa a vida da família e a enriquece com a colaboração de muitas 
outras famílias, pessoas, entidades que atuam no campo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    Pe. Machado

Firmando nosso projeto de vida

O Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC) é uma 
ferramenta de ensino da EFA, onde nós jovens fazemos um 
diagnóstico na comunidade observando as fragilidades e 
potencialidades. Decidindo juntamente com a família quais 
sistemas produtivos serão desenvolvidos, trazendo assim 
rentabilidade e soberania alimentar para a família. O PVFC é de 
grande importância para mim e minha família, pois a partir dele 
conseguimos produzir alimentos de qualidade e renda a partir do 
excedente da produção. Os sistemas produtivos que atualmente 
estou desenvolvendo são o Quintal Produtivo, Horticultura e 
Minhocultura, praticados de forma agroecológica zelando pela 
preservação da vida em todas suas formas. A EFA é um lugar de 
grandes possibilidades para nós jovens camponeses, onde 
oferece conhecimentos tanto para nossa vida profissional e social 
como para o nosso crescimento pessoal, fazendo com que nos 
despertamos novos olhares em relação a um modelo de 
agricultura sustentável.

Felipe Mendes, educando do 3º ano, comunidade São Miguel, 
Quiterianópolis.



Aula prática da disciplina de Irrigação e 
Drenagem

Na manhã do dia 1º de setembro, foi realizada uma aula 
prática de Irrigação e Drenagem, disciplina ministrada 
pelo monitor Mardones Sérvulo, na qual foi estudada a 
medição de vazão e eficiência no sistema de 
gotejamento por fitas na área da palma forrageira. A 
turma foi dividida em dois grupos, aos quais foram 
entregues medidores como ferramentas para coletar a 
água e demarcar sua quantidade em mililitro (ml). Após a 
coleta foi feita a análise e organização dos dados. O 
sistema produtivo onde foi realizado a aula prática é 
também onde o monitor Mardones desenvolve sua 
pesquisa de doutorado.
   
Anderson Bezerra,  educando do 2º ano, comunidade 
Patos, Quixeramobim.

Participação da EFA na Feira da Agricultura 
Familiar de Independência

Sobre minha participação e visão da feira da agricultura: 
observei que foi um momento de muita valia para 
agricultores/as, pois já não acontecia há alguns anos, 
principalmente por causa da pandemia. Agricultores/as, 
bem como seus produtos devem ser mais valorizados e 
momentos como esse os fazem ser vistos. A participação 
da EFA é muito importante porque mostra que ela existe, 
que produz e que capacita educandos/as para lidar, 
também, com essa dimensão da vida camponesa – a 
comercialização do excedente da produção. Enfim, só 
tivemos a ganhar nessa feira e queremos que continue. 
E que possamos 
t r a z e r  m a i s 
ag r i cu l to res /as , 
mais produtos para 
q u e ,  a s s i m ,  a 
agricultura familiar 
e  o s  p o v o s  d o 
c a m p o  s e j a m 
reconhecidos como 
eles merecem.                                                         
 
Clebio Moreira, presidente da AEFAI.

Assembleia PJR na EFA

Nos dias 01, 02, e 03 de julho na Escola Família Agrícola 

Dom Fragoso, jovens camponeses, da Pastoral da 

Juventude Rural – PJR, nos reunimos para a XXI 

Assembleia Diocesana. Aproximadamente 50 pessoas, 

dentre jovens e adultos, provenientes das paróquias de 

Independência, Nova Russas, Parambu, Quiterianópoles, 

Ararendá, Monsenhor Tabosa, Sucesso, Tamboril e 

alguns visitantes de Madalena e Hidrolândia. Tivemos 

como temática, "Juventude camponesa e educação: 

popular, contextualizada e libertadora". A mística de 

acolhimento, e apresentação (nome, localidade) e todas 

as outras trataram da nossa resistência e militância dentro 

da nossa realidade, buscando, cada vez mais, fortalecer 

nossa identidade. Partilhamos e refletimos sobre as lutas 

e aprendizados passados de geração a geração, por meio 

de uma educação não formal e contextualizada, que 

acontece nas famílias, nas EFAs, nas comunidades e 

movimentos populares, etc. Debatemos sobre a missão 

da pastoral da juventude rural e vimos que não podemos 

ficar esperando que alguém nos convide ou autorize para 

realizar esse trabalho. Precisamos intensificar nossa 

militância para que possamos contribuir com a mudança 

do ambiente, da realidade em que vivemos, nós e todos os 

povos do campo, sempre mais ameaçados pelos que se 

dizem donos das terras e do poder.  Alimentamos a 

esperança de uma vida digna no campo para todas as 

pessoas.  F izemos uma aval iação f inal  e nos 

comprometemos de fortalecer o trabalho na base, no dia a 

dia e todos os dias do ano, até a próxima assembleia, em 

Ipueiras. 

Larissah dos Anjos, educanda do 1º ano, comunidade 

Cruz,  Quiterianópolis.



Intercâmbio entre Escolas do Piauí e EFA Dom 
Fragoso

...no dia 19 de agosto de 2022 a Secretaria do 
Estado de Educação do Piauí, por meio da 
Coordenação de Educação do Campo, realizou o 
“Intercâmbio de Experiências: Trocando Saberes de 
Educação do Campo Contextual izada no 
Semiárido” com a Escola Família Agrícola Dom 
Fragoso, em Independência - CE. O evento integra 
as ações do Projeto Viva Semiárido-PVSA/FIDA e 
contou com a participação de 40 profissionais, 
dentre eles, professores e gestores de Escolas 
Famílias Agrícolas-EFAs e Centros de Educação 
Profissional Rural-CEEPRUs, atendidos pelo 
projeto, bem como participaram membros da equipe 
gestora do projeto na SEDUC e nos escritórios 
regionais.
A programação foi variada, contando com um 
momento de acolhida e mística, seguido de um 
lanche, na primeira parte da manhã. Na sequência o 
grupo de visitantes foi dividido em dois grupos que, 
acompanhados por profissionais da EFA Dom 
Fragoso, percorreram os diferentes espaços e 
estruturas da escola tendo a oportunidade de ver e 
ouvir sobre o uso, cuidados e funcionamento. 
Podendo os participantes tirar dúvidas e/ou dialogar 
sobre o que estavam conhecendo e como é feito nas 
escolas em que atuam.
Após o almoço e um pequeno intervalo, procedeu-
se com uma roda de conversa com um momento de 
explanação pelos membros do núcleo gestor da 
EFA Dom Fragoso sobre a proposta pedagógica da 
escola, gestão financeira-administrativa e desafios. 
Posteriormente houve uma socialização sobre 
como tem sido as práticas de gestão pedagógica, 
financeira e administrativa nas EFAs e CEEPRUs do 
Piauí.
                                                           SEDUC PIAUÍ

Presença da Universidade Federal do Ceará na 
EFA

Nos dias 12 e 13 de agosto, estudantes do 
programa de pós-graduação em Engenharia 
Agrícola da Universidade Federal do Ceará 
estiveram, na escola, colaborando com a coleta de 
dados na unidade de pesquisa com palma 
forrageira irrigada. O trabalho é fruto do apoio 
aportado pelo Projeto Brasil e Trentino: novas 
oportunidades de co-desenvolvimento, que é 
financiado pela província autônoma de Trento 
(Itália), coordenado pelo Consórcio Brasil Trentino e 
envolve uma parceria de várias organizações 
brasileiras e italianas, sendo elas: Escola Família 
Agrícola Dom fragoso, Cáritas Diocesana de 
Crateús, Universidade Federal do Ceará, We World 
GVC Brasil, Fundação Edmund Mach e o Centro de 
Pesquisa em Agricultura Urbana e Biodiversidade 
(ResCUE-AB) da Universidade de Bologna. O 
resultado dessa e de outras coletas de dados será 
apresentado na forma de tese de doutorado do 
agora monitor da escola Mardones Servulo.

                          Mardones Servulo, monitor da EFA



Facebook: 
EFA Dom Fragoso

Instagram:
 efadomfragoso

Telefone: 
(88) 9.9812 - 0110 (Tim)               

Site:
www.efadomfragoso.org.br

Fortalecendo o vínculo com as famílias e a 
comunidade

A visita realizada por monitores e monitoras, é mais 
uma das mediações pedagógicas que temos em 
nossa Escola para aproximar-nos da família e da 
comunidade. 
Nos meses de agosto e setembro foram realizadas 
visitas às famílias dos educandos das três turmas, 
residentes nos municípios de Monsenhor Tabosa, 
Tamboril, Quiterianópolis, Madalena e Piquet 
Carneiro. Na ocasião foram tratados assuntos 
como: as unidades do Projeto de Vida da Família 
Camponesa, priorizando educandos/as do 3º ano 
que estão concluindo; para educandos/as do 1º e 2º 
anos, tomamos o Plano de Estudo, além de 
conversar com as famílias sobre o envolvimento dos 
jovens na vida da família, no trabalho, etc. 
As v is i tas às famí l ias de educandos/as, 
principalmente do 1º ano, nos trazem um olhar mais 
amplo sobre a realidade de cada jovem, o que nos 
permite pensar metodologias e estratégias que 
ajudem os/as jovens a assumirem, cada vez mais, o 
projeto educativo da EFA e que possam se inserir 
em suas comunidades e assentamentos, 
fortalecendo sua identidade camponesa e criando 
mais vida no campo.

                             Raquel Bezerra, monitora da EFA

Participação da EFA nos Festejos de 
Independência e Missa dos Vaqueiros

Acreditando na valorização da cultura camponesa, 
e fortalecendo a tradição dos festejos de Sant'Ana, 
a equipe da EFA Dom Fragoso e o educando da 
turma do 2º ano – Ronildo Vieira, participaram da 
missa com os vaquei ros e  cr iadores de 
Independência, bem como de outros municípios, o 
momento foi realizado no dia 22 de julho de 2022, no 
Centro Pastoral.
Na ocasião, tivemos um espaço para divulgação da 
EFA Dom Fragoso, onde pudemos apresentar 
nossa missão, onde estamos atuando, como 
atuamos e realizamos nosso trabalho de formação 

ACESSIBILIDADE: o sonho que se sonha junto

Queridas famílias, amigas/os, parceiras/os, esta é a 
terceira vez este ano que nos dirigimos a vocês para 
tratar da questão da acessibilidade em nossa 
escola. No entanto, desta vez, é para apresentar os 
resultados!
Como vocês sabem, ainda em março lançamos a 
campanha do sorteio para arrecadação dos fundos 
para a construção das rampas e banheiro acessível. 
Conseguimos, vendemos 2015 pontos da nossa 
rifa, que aconteceu durante nosso Encontrão das 
turmas, em junho. 
Assim, logo na sequência e durante todo o mês de 
julho, começou a empreitada na escola e todas as 
rampas foram construídas, o banheiro foi adaptado 
(pois anteriormente funcionava a secretaria) e a 
secretaria ganhou um novo lugar, tendo também 
que receber rampas de acessibilidade. Tudo, 
atualmente, em pleno funcionamento.
Por fim, é sempre válido lembrar o que uma vez 
disse o poeta e escritor libanês, Khalil Gibran: "Meu 
caminho pode não ser o teu caminho. Contudo, 
juntos marchamos de mãos dadas".                                         

                                 Gilvan Gomes, monitor da EFA

no Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico em 
Agropecuária,  além disso real izamos um 
chamamento  aos  jovens  camponeses  e 
camponesas para também participarem de nossa 
história. Lembrando que a EFA Dom Fragoso é fruto 
da luta de camponeses e camponesas que 
acreditam numa educação transformadora.

Aparecida Gonçalves, Monitora/Coordenadora 
Pedagógica
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